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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003218-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER PAULINO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CARLINDA (RÉU)

 

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

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

sob Id 16687952; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se ao teor do 

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

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003538-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE KLOSSOWSKI CHABOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO(A))

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003538-75.2017.8.11.0007. REQUERENTE: 

HENRIQUE KLOSSOWSKI CHABOWSKI REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Compulsando os autos verifico que a parte 

requerida não possui advogado constituído nos autos, haja vista que a 

sentença ilíquida foi proferida por outro Juízo, razão pela qual a intimação 

pessoal da liquidação da sentença deve ser realizada no caso em apreço. 

Portanto, postergo a análise do pedido da autora e DETERMINO a 

INTIMAÇÃO PESSOAL da parte requerida, por meio de carta precatória a 

ser cumprida na Comarca em que consta o endereço nos autos, devendo 

ser consignado na carta as advertências contidas na decisão inicial. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002066-39.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MACHADO ALVES (REQUERENTE)

FRANCISCA MARIA DE SOUZA PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

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

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

Advogado, para que proceda ao recolhimento das custas de distribuição 

da Carta Precatória expedida para Citação e Intimação do Polo Passivo, 

apresentando comprovante de pagamento nos autos no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001155-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELORE NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM MARTINS SOARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO(A))

 

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

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

Advogado, para manifestar-se sobre a Petição da Parte Executada sob Id 

16664043, no prazo de 15 (quinze) dias. ELIZABETE TIMOTIO DOS 

SANTOS Amt.8345

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000179-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONICE DE ALCANTARA ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

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

sob Id 16679196; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se ao teor do 

Art. 350 do CPC, bem como acerca do Laudo Pericial sob Id 15576837, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002574-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

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

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

apresentação do Laudo Pericial, pelo Sr. Perito nomeado, Dr. André Luiz 

de Brito, consoante Diligência de Id 14191601; II) intimar a Parte Autora 

para manifestar-se, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002578-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PAZ BISPO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar o decurso de prazo para que o Sr. 

Perito nomeado, Dr. André Luiz de Brito, aportasse aos autos o Laudo 

Pericial, consoante Diligência de Id 14133541; II) intimar a Parte Autora 

para manifestar-se, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003335-79.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZELI DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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

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

sob Id 16689512; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se ao teor do 

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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 111424 Nr: 7073-68.2013.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 
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por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Izaura Dias Alfonso, Elisa Gomes 

Machado, Rogério Colicchio dos Santos

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elvis Antônio Klauk Junior - 

OAB:15.462 - MT, Emanuelle Albert Carvalho - OAB:14220/MT, 

Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 Vistos.

Tendo em vista que este Magistrado estará ausente justificadamente em 

razão de curso de capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico, a ser 

realizado no dia 04/12/2018, bem como diante da convocação para 

participar de uma reunião com o Presidente eleito do TJMT no dia 

08/12/2018 em Cuiabá-MT, redesigno a audiência para a data de 26 de 

março de 2019, às 13h30min, mantendo inalteradas as demais 

determinações anteriores.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 100614 Nr: 2417-05.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deoclecio Alberto de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Sophia Dorado - 

OAB:20343/MT, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Stabeline Minhoto - 

OAB:26.346, Nadir Gonçalves de Aquino - OAB:OAB/MT 116.353, 

Paulo Henrique Corrêa Minhoto - OAB:177.342/SP

 Vistos.

Tendo em vista que este Magistrado estará ausente justificadamente em 

razão de curso de capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico, a ser 

realizado no dia 04/12/2018, bem como diante da convocação para 

participar de uma reunião com o Presidente eleito do TJMT no dia 

08/12/2018 em Cuiabá-MT, redesigno a audiência para a data de 27 de 

março de 2019, às 13h30min, mantendo inalteradas as demais 

determinações anteriores.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67765 Nr: 728-91.2010.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agromel Agro-Máquinas Medianeira Ltda, 

Idalino Teza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lázaro José Gomes Junior - 

OAB:MT/8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Akerley da Silva - 

OAB:8930/MT, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

correspondência pela EBCT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111624 Nr: 118-84.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Pereira, João Fernandes da Costa, 

Henrique Klosswski Chabowsk, Sebastião Duque Mendes, Otavio Pinheiro 

da Silva, Paulo Jose da Costa, Paulo Ribeiro Rocha, Jose Americo 

Fonseca, Pedro Gonçalves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

Advogados, para que proceda ao recolhimento das custas de distribuição 

da Carta Precatória em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de 

Rancharia/SP sob nº 0002421-18.2018.8.26.0491, protocolando o 

comprovante diretamente nos autos da missiva, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140603 Nr: 3280-19.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olimpia Terezinha da Silva Henicka -Espólio, Volnei 

Henicka

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED Norte do Mato Grosso-Cooperativa de 

Trabalho Médico, Uniair Administração, Participações e Serviços Médicos 

de Urgência Ltda

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

OAB:14430-A/MT, Neyssa Aparecida Filho Saccoman - OAB:18419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089

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

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

Advogados, para que proceda ao recolhimento das custas de distribuição 

da Carta Precatória para Citação da Denunciada à Lide - Uniair 

Administração, Participações e Serviços Médicos de Urgência Ltda - em 

trâmite perante a Vara das Precatórias Cíveis da Comarca de Porto Alegre 

sob nº 001/1.18.0122406-5 (CNJ 0187629-31.2018.8.21.0001), podendo 

requisitar a guia diretamente com a Contadoria daquele Juízo através do 

e-mail contadoriapoainiciais@tjrs.jus.br, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de devolução da Missiva (Fl. 221).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67966 Nr: 930-68.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Carvalhaes Ltda - ME, Sinvair 

Rodrigues Carvalhais, Elias Rodrigues Carvalhaes, Ana Rodrigues 

Carvalhaes

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

Grosso - OAB:

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

Souza - OAB:16241

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIAS RODRIGUES CARVALHAES, Cpf: 

46056068153, Rg: 0999909-4, Filiação: Ardivino Rodrigues Carvalhaes e 

Alminda Honorio Carvalhaes, data de nascimento: 06/12/1972, 

brasileiro(a), natural de Toledo-PR, solteiro(a), comerciante. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INITMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA: Elias Rodrigues 

Carvalhaes, para no prazo de 15(quinze) dias regualarize sua 

representação processual.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Primeiramente, em relação à 

regularização processual, nos termos do art. 76 do CPC/15, SUSPENDO o 

presente feito por 15 (quinze) dias, determinando a intimação da parte 

executada, pessoalmente, para que regularize sua representação 

processual, no lapso estabelecido.No mais, transcorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente por meio de remessa, nos 

termos do art. 183, § 1º do CPC/15, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pugnar o que entender de direito.Ultrapassado o prazo, 

CERTIFIQUE-SE.Cumpra-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizabete Timótio dos 

Santos, digitei.
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Alta Floresta, 10 de outubro de 2018

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122907 Nr: 1169-96.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Susanne Barros Ferreira ME, Susanne Barros 

Ferreira

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SUSANNE BARROS FERREIRA ME, CNPJ: 

05597624000151 e atualmente em local incerto e não sabido SUSANNE 

BARROS FERREIRA, Cpf: 07654632886, Rg: 1155765-6, Filiação: José 

Ferreira Henrique e Adelia Barros da Silveira Ferreira Henrique, data de 

nascimento: 18/03/1965, brasileiro(a), natural de Alto Araguaia-MT, 

Telefone 66-9212-3056. atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 05/03/2015.

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

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

SUSANNE BARROS FERREIRA ME e SUSANNE BARROS FERREIRA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Falta de recolhimento 

de ICMS., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20152492/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/02/2015

 - Valor Total: R$ 31.498,20 - Valor Atualizado: R$ 31.498,20 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Cite-se o(a) executado(a) para que, nos 

termos do art. 8.º da LEF, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com 

os juros de mora, custas processuais e encargos indicados na inicial, ou 

garanta a execução.Conste no mandado que o prazo para oferecimento 

de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF).Se não for paga a dívida, nem garantida a 

execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá a penhora de tantos bens 

quantos bastem para pagamento do débito, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora (art. 13, LEF).Se 

o(a) executado(a) não possuir bens passíveis de penhora, bem como não 

tiver domicílio ou dele se ocultar, arrestem-se tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, procedendo-se desde logo a 

avaliação.Registre-se a penhora ou arresto, independentemente do 

pagamento de custas.Para as hipóteses de pagamento ou de não 

oferecimento de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) do valor atualizado do débito.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALAN DELON 

BERTOLINO DE SOUZA, digitei.

Alta Floresta, 27 de setembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120338 Nr: 7753-19.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletro Móveis Nunes Ltda. - Parapuã Moveis e 

Eletrodomésticos, Denise Nunes da Silva, Danielli Nunes da Silva, Antonio 

Lourival Godoy, Rangel Cleiton Sisti

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELETRO MÓVEIS NUNES LTDA. - 

PARAPUÃ MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, CNPJ: 05685752000157, 

Inscrição Estadual: 13.220.529-7, atualmente em local incerto e não sabido 

DENISE NUNES DA SILVA, Cpf: 87755530159, brasileiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido RANGEL CLEITON SISTI, Cpf: 82612242104, Rg: 

11257938, Filiação: Ademar Mauri Sisti e Carmem Silva Sisti, brasileiro(a), 

natural de Guaira-PR, casado(a), gerente - parabuã móveis, Telefone 66 

9985 4470, atualmente em local incerto e não sabido ANTONIO LOURIVAL 

GODOY, Cpf: 25378490944, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido DANIELLI NUNES DA SILVA, Cpf: 99786460197, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 27/11/2014.

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

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ELETRO 

MÓVEIS NUNES LTDA. - PARAPUÃ MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, 

DENISE NUNES DA SILVAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Falta de recolhecimento de ICMS garantido integral., 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20142711/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/04/2014

 - Valor Total: R$ 143.462,90 - Valor Atualizado: R$ 143.462,93 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Citem-se as partes executadas para que, nos 

termos do art. 8.º da LEF, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com 

os juros de mora, custas processuais e encargos indicados na inicial, ou 

garanta a execução.Conste no mandado que o prazo para oferecimento 

de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF).Se não for paga a dívida, nem garantida a 

execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá a penhora de tantos bens 

quantos bastem para pagamento do débito, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora (art. 13, LEF).Se 

as partes executadas não possuirem bens passíveis de penhora, bem 

como não tiver domicílio ou dele se ocultar, arrestem-se tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo-se desde logo a 

avaliação.Registre-se que a averbação da penhora ou do arresto está 

condicionada ao prévio recolhimento dos emolumentos perante a Serventia 

Extrajudicial, se a parte exequente for a Fazenda Pública Municipal, 

conforme a atual redação do item 2.4.3 da CNGCE.Para as hipóteses de 

pagamento ou de não oferecimento de embargos, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do 

débito.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALAN DELON 

BERTOLINO DE SOUZA, digitei.

Alta Floresta, 27 de setembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 121550 Nr: 355-84.2015.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVdFdSP, ECdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natalia Fernanda Moraes - 
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OAB:21109, Ricardo Arceu Peixoto Ferreira - OAB:16612/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Tendo em vista o teor da certidão retro, intime-se pessoalmente a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto à 

certidão de fls. 55 acerca da inércia do executado, sob pena de extinção 

do feito sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, § 1º, do 

CPC/15.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se. No caso de 

inércia da parte exequente, independente de nova conclusão, abra-se 

vistas dos autos ao Ministério Público para parecer, no prazo legal.

Proceda-se a Secretaria da Vara as retificações necessárias no Sistema 

Apolo, bem como na capa dos autos para excluir a Defensoria Pública e 

incluir o advogado constituído como patrono da parte exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1571 Nr: 19-47.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Carlinda Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO - 

OAB:MT 3.528-B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT

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

OAB:5126-A/MT

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

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

novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 136015 Nr: 866-48.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Specian Neto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

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

 CONCEDO ao requerente Ricardo Specian Neto TUTELA DE URGÊNCIA, 

conforme pleiteado na inicial determinando a IMPLANTAÇÃO do beneficio 

de aposentadoria rural por idade, no prazo de trinta (30) dias. Já que o 

perigo de dano é evidente, já que se trata de verba de caráter 

alimentar.OFICIE-SE ao requerido, observando-se o disposto no artigo 387 

da CNGC/MT, requisitando a implantação do benefício, consignando-se o 

prazo máximo de trinta (30) dias, com as correspondentes advertências 

decorrentes da inércia.Deste modo, CONDENO a Autarquia Federal nos 

honorários advocatícios que FIXO no importe de dez por cento (10%) 

sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre as prestações 

vencidas até a data da prolação da sentença (artigo 85, § 8º, do 

CPC/2015, e Súmula nº 111 do STJ).DEIXO de condenar o requerido no 

pagamento das custas processuais, eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, da 

Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual 

nº 7.603/01).Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez 

que o valor da condenação e o direito controvertido não excedem a 1.000 

(um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do 

CPC/2015).Por fim, em cumprimento ao disposto no artigo 1.288 da 

CGNC/MT segue ementa:“a) Segurado: Ricardo Specian Neto.b) Benefício: 

Aposentadoria por invalidez. c) Renda mensal: Prejudicado. d) Direito ao 

recebimento das parcelas atrasadas reconhecido desde a data do 

indeferimento administrativo da prorrogação do auxílio doença 

(30/06/2015), até sua efetiva implantação”.Em consequência, JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015.Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de 

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

2ª Vara
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MANOEL BRAULIO DOS SANTOS OAB - PR34715 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002844-72.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): APARECIDA CLAUDETE ALVES PESSOA RÉU: JOSÉ RIBAMAR 

DA SILVA Vistos. Tendo em vista a ausência de intimação da autora para 

a solenidade, redesigno a audiência para o dia 03 de dezembro de 2018, 

às 14h00min. Expeça-se carta precatória para a comunicação da nova 

data de audiência. Nada mais havendo a consignar, por mim, Ana Maria 

Amorim Ayres, estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. Alta Floresta, 24 de outubro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002344-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. M. (EXEQUENTE)

G. F. M. (EXEQUENTE)

G. F. M. (EXEQUENTE)

V. N. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAISA JORDAO DOS SANTOS OAB - SP379535 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. M. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

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

“Vistos, Trata-se de processo de cumprimento de sentença de alimentos 

pelo rito do art. 528 do CPC, ajuizado por G.F.M. e D.F.M., devidamente 

representados por sua genitora V. N. F. M. e G. F. M. em face de R. A. M., 

em que os alimentandos mudaram-se para outro estado e requereu a 

remessa dos autos ao Juízo do foro de seu domicílio. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. O pedido em apreciação consiste na 

remessa dos autos à Comarca de São José do Rio Preto-SP em virtude da 

mudança de domicílio dos alimentandos durante o deslinde processual. 

Como regra, o foro competente para conhecer, processar e julgar as 

ações que versem sobre prestações alimentares é o do domicílio do 

alimentando: “Art. 53. É competente o foro: (...) II - de domicílio ou 

residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos; (...)”. 

Em complemento, o ordenamento processual pátrio adota o princípio da 

“perpetuatio jurisdicionais”, segundo o qual posteriores alterações do 

estado de fato não são aptos a modificar a competência. Esta norma 

encontra-se disposta no art. 43, do CPC: “Art. 43. Determina-se a 

competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, 

sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito 

ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou 

alterarem a competência absoluta”. Contudo, além das exceções previstas 

no dispositivo normativo, em sede jurisprudencial admite-se a mitigação do 

princípio em tela para tutela de direitos gozados por pessoas a quem a lei 

confere tratamento especial, tais como as crianças, os idosos e os 

incapazes. De igual maneira, os interesses dos alimentandos merece ser 

regido de forma diferenciada em decorrência da essencialidade da 

natureza da obrigação, devido a seu impacto direto na promoção da 

dignidade da pessoa humana, princípio basilar de nossa república 

democrática. Por entender oportuno, trago à baila a o julgado do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça que reflete a possibilidade de alteração da 

competência no curso do procedimento por posterior alteração do domicílio 

do alimentando: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVIDA POR MENOR. MUDANÇA DE 

DOMICÍLIO DO EXEQUENTE NO CURSO DA LIDE. MENOR 
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HIPOSSUFICIENTE. INTERESSE PREPONDERANTE DESTE. MITIGAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS (ART. 87 DO CPC). 

MUDANÇA PARA O MESMO FORO DE DOMICÍLIO DO 

GENITOR/ALIMENTANTE. CONFLITO CONHECIDO. 1. A mudança de 

domicílio do autor da ação de alimentos durante o curso do processo não 

é, em regra, suficiente para alteração da competência para o julgamento 

do feito, prevalecendo o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no 

art. 87 do CPC, segundo o qual a competência se define no momento da 

propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações do estado de 

fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o 

órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da 

hierarquia. 2. Entretanto, "o princípio do juízo imediato, previsto no art. 147, 

I e II, do ECA, desde que firmemente atrelado ao princípio do melhor 

interesse da criança e do adolescente, sobrepõe-se às regras gerais de 

competência do CPC". Assim, "a regra da perpetuatio jurisdictionis, 

estabelecida no art. 87 do CPC, cede lugar à solução que oferece tutela 

jurisdicional mais ágil, eficaz e segura ao infante, permitindo, desse modo, 

a modificação da competência no curso do processo, sempre 

consideradas as peculiaridades da lide" (CC 111.130/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 1º/2/2011). 3. O caráter 

continuativo da relação jurídica alimentar, conjugado com a índole social da 

ação de alimentos, autoriza que se mitigue a regra da perpetuatio 

jurisdictionis. 4. Atenta a essas circunstâncias, já decidiu esta colenda 

Corte Superior que o foro competente para a execução de alimentos é o 

do domicílio ou da residência do alimentando (art. 100, II, do CPC), mesmo 

na hipótese em que o título judicial exequendo seja oriundo de foro 

diverso. Nesse caso, a especialidade da norma insculpida no art. 100, II, 

do CPC prevalece sobre aquela prevista no art. 575, II, do mesmo diploma 

legal. 5. Assim, se a mudança de domicílio do menor alimentando ocorrer 

durante o curso da ação de execução de alimentos, como ocorreu na 

hipótese, não parece razoável que, por aplicação rígida de regras de 

estabilidade da lide, de marcante relevância para outros casos, se. 6. 

Ademais, afaste a possibilidade de mitigação da regra da perpetuatio 

jurisdictionis no caso em tela, o menor e a genitora se mudaram para o 

mesmo foro do domicílio do genitor, nada justificando a manutenção do 

curso da lide na comarca originária, nem mesmo o interesse do próprio 

alimentante. 7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de 

Direito da 3ª Vara de Cajazeiras - PB. (CC 134.471/PB, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 03/08/2015). 

Ainda, o próprio Código de Processo Civil dá tratamento especial ao 

exequente de obrigação alimentar: “Art. 528. §9o Além das opções 

previstas no art. 516, parágrafo único, o exequente pode promover o 

cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento de 

prestação alimentícia no juízo de seu domicílio.” Posto isto, tenho que, 

entender de forma diversa seria dificultar a concretização de direito de 

suma importância para a digna existência do alimentando, causando-lhe 

prejuízo na promoção o andamento do feito devido à grande distância de 

seu atual domicílio em relação a este juízo, em descompasso com o 

tratamento especial que o ordenamento jurídico (lei, jurisprudência e 

doutrina) confere à questão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido retro, 

RECONHEÇO a atual incompetência deste juízo e determino a remessa 

destes autos n° 1002344-40.2017.8.11.0007 para o juízo competente da 

comarca de São José do Rio Preto-SP. Intimem-se. Às providências. Alta 

Floresta, 26 de novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito”. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000179-54.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMARA DANTAS RODRIGUES OAB - MT8054/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Intimação da parte autora para manifestar-se, no prazo de dez (10) dias, 

acerca da complementação do laudo pericial de ID 15879710.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000246-19.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WELISSANDRA RODRIGUES CORREIA (EXEQUENTE)

WELIANA RODRIGUES (EXEQUENTE)

H. J. R. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000246-19.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: HAMILTON JUNIOR RODRIGUES SILVA, WELIANA 

RODRIGUES, WELISSANDRA RODRIGUES CORREIA EXECUTADO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos. Diante da insurgência quanto ao valor depositado 

pela parte executava visando o pagamento do valor da condenação, dos 

honorários advocatícios e demais encargos (ID 15054936), DETERMINO a 

intimação da parte executada para manifestação, em 5 (cinco) dias, 

quando poderá complementar o valor e evitar a incidência de multa e 

honorários em 10%, caso entenda devido o importe excedente apontado. 

Quanto à quantia depositada nos autos (ID 14786579), após a juntada de 

extrato da conta única referente a este processo pela serventia, desde já 

DEFIRO a expedição de alvará de levantamento para a conta bancária da 

causídica indicada na petição de ID 15054936 - Pág. 2, considerando que 

a patrona possui poderes especiais para “fazer levantamentos” (ID 

2454901 - Pág. 1). Após, voltem-me conclusos. Intime-se. Alta Floresta, 18 

de setembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004038-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE ROUXINOL DA SILVA (AUTOR(A))

AMILTON GARCIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

OLINDA MARIA BRIZZI FRANCISCO (CONFINANTES)

MILTON PEPINELLI (CONFINANTES)

LUIZ CARLOS FELIX (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004038-10.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): AMILTON GARCIA DA SILVA, CLEONICE ROUXINOL DA SILVA 

RÉU: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO Vistos. 1 - Defiro a gratuidade de justiça, diante da 

presunção prevista no §3º, do art. 99, do CPC. 2 - Cite-se a requerida para 

que apresente resposta, em 15 dias, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados na inicial. 3 - Citem-se, por edital, 

eventuais interessados, com prazo de 20 dias, conforme o art. 259, I do 

CPC. 4 - Citem-se, pessoalmente, os confinantes e seus cônjuges (se 

casados forem), no prazo de 15 dias, nos termos do art. 246, §3º do CPC. 

Ressalto que a providência se faz necessária para prezar pela 

regularidade do deslinde do procedimento, motivo pelo qual INDEFIRO o 

pedido de dispensa da citação dos confinantes. 5 - Intimem-se o Município 

de Carlinda, o Estado de Mato Grosso e a União, por carta com aviso de 

recebimento, instruindo com cópia da planta e do memorial descritivo do 

imóvel, para que, no prazo de 10 dias, querendo, manifestem-se sobre 

eventual interesse na causa (artigo 246, §2º do CPC). 6 - INTIME-SE o 

Ministério Público. Às providências. Alta Floresta, 13 de novembro de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001334-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. O. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

D. B. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação das partes acerca da audiência de conciliação designada para o 

dia 26/02/2019, às 15h40min, que será realizada no CEJUSC-Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Alta Floresta-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002695-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA FERREIRA CARDOSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMENTE SOARES CARDOSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002695-76.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): JULIA FERREIRA CARDOSO RÉU: CLEMENTE SOARES 

CARDOSO Vistos. Trata-se de Ação de substituição de curatela c/c 

pedido liminar proposta por Julia Ferreira Cardoso em desfavor de 

Clemente Soares Cardoso. Afirma ser esposa do interditado, e que 

pretende substituir o curador Francisco Soares Cardoso, seu filho, que 

mudou-se para o estado do Pará. Com a inicial vieram acostados 

documentos. O feito fora recebido ao Id. 14443328, deferindo-se a 

curatela provisória à autora. Ao diligenciar até a residência das partes, o 

Sr. Oficial de Justiça foi informado pela autora de que o interditado veio à 

óbito (Id. 15085662), conforme certidão de óbito ao Id. 15089279, após a 

autora pugnou pela extinção do feito ao Id. 15564692. É o breve relatório. 

Decido. Claro se torna a perda superveniente do objeto da presente lide, já 

que os fatos que geravam o presente feito não mais persistem, ante o 

falecimento da parte requerida. Por esta razão, merece ser extinto o 

processo sem resolução do mérito. Ante o exposto, nos termos do que 

dispõe o artigo 485, VI do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito. Isento de custas e despesas processuais. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 27 de novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003199-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK FAVERO SERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JANDRIELE DE SOUZA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos. SENTENÇA: 

“Vistos. Trata-se de ação regulamentação de visitas aforada por P. F. S., 

em face de J. de S. S., em relação à filha em comum L. S. F. S.. Por meio 

da tutela de urgência, o Requerente pleiteia a regulamentação direito de 

visitas, e, no mérito, a confirmação da tutela provisória. Juntou 

documentos ao PJe. Recebida a inicial (ID 15167552), foi postergada a 

apreciação da tutela de urgência e designada audiência de conciliação. Na 

solenidade, as partes optaram pela autocomposição, cujos termos da 

transação foram registrados no termo de audiência sob ID 16407214. Com 

vista dos autos, o Ministério Público opinou pela homologação da 

transação (ID 16516404). Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. 

Decido. Considerando a aparente regularidade do que foi pactuado sob ID 

16407214, em consonância com o parecer ministerial, HOMOLOGO para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais a avença. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil 

(Lei nº 13.105/15). Custas pró rata, com exigibilidade suspensa conforme 

previsão do §3º, do art. 98, do CPC, para a parte autora. Isento de 

honorários. Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO e 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 27 de novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito”. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132080 Nr: 6266-77.2015.811.0007

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KGSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSH

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Gracioli - 

OAB:13.518 OAB/PR, Daniela Altran Valerio Ramos - OAB:55.974 

OAB/PR, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

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

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

requerida, a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, devendo informar o 

telefone atual do requerido, como determinado na decisão de fls. 141.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67161 Nr: 6486-85.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: ANTONIO CREVELARO

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

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

OAB:MT/8969-B, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - OAB:

 Vistos.

Inicialmente INDEFIRO o pedido de fl. 138, em razão das demandas 

previdenciárias, serem a maioria absoluta dos requerentes hipossuficiente 

econômica, social e culturalmente, o que os insere como população 

altamente vulnerável. Inclusive, tal condição foi primordial para justificar a 

tutela de proteção especial, concedida pelo ordenamento jurídico, às 

pessoas idosas.

Ademais, considerando que, constantemente, estas pessoas têm vindo 

diretamente à Serventia desta Vara, buscar informações e requerer 

diretamente o pagamento dos benefícios previdenciários a si concedidos, 

houve MUDANÇA NO POSICIONAMENTO desta Magistrada sobre o tema, 

para o fim de determinar a liberação dos valores relativos aos benefícios 

previdenciários diretamente em favor da parte Autora, bem como a 

liberação dos honorários contratuais em favor dos Advogados (eis que os 

honorários sucumbenciais continuam sendo liberados diretamente aos 

patronos).

Ressalto que tal posicionamento NÃO ACARRETA PREJUÍZO algum à parte 

ou ao seu patrono (eis que apenas os honorários sucumbenciais e, se 

pactuados, os contratuais, são de titularidade do advogado).

Dessa forma, INTIME-SE o nobre causídico para que, no prazo de 05 

(CINCO) dias úteis, INFORME os dados pessoais e bancários da autora, 

para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c parcelas 

vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e CPF).

Cumprida a determinação acima, expeçam-se os Alvarás Judiciais em 

favor da parte Autora e em favor dos causídicos (quanto aos honorários 

contratuais e sucumbenciais) e conclusos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50088 Nr: 2177-89.2007.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior, Ney 
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Garcia Almeida Teles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Samantha Tonhá Flôres - OAB:13600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Maria Almeida Teles 

Hammoud - OAB:9315-B/MT, Nelma Betânia Nascimento Sicuto - 

OAB:5176-B

 Vistos,

Tendo em vista a manifestação do perito nomeado às fls. 504/506, revogo 

a nomeação do perito contábil ODILEI STORCHI VILELA, razão pela qual 

nomeio o contador LUIZ ANTÔNIO SILVIO PEREIRA – CRC/MT 6.802/O-9 

(Endereço: Rua Fernando Correa da Costa, nº 697, Bairro Vila Aurora, 

Cidade de Rondonópolis – MT, CEP: 78.740-000), que cumprirá 

escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso, 

ressaltando que o pagamento dos honorários do perito serão pagos no 

exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, conforme determina artigo 91, 

§ 2º, do CPC.

No mais, observe-se a secretaria o disposto na decisão de fls. 222/225.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69870 Nr: 2842-03.2010.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Laura Neimeg Kuster

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de sentença proposto por Laura Neimeg Kuster 

contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados.

Às fls. 166/168 constata-se os alvarás de levantamento dos valores 

depositados.

Instado a manifestar acerca do prosseguimento do feito, o polo ativo 

manteve-se inerte.

 Vieram-me os autos conclusos.

É relato do necessário. Fundamento. Decido.

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

Ante o exposto, considerando a satisfação da obrigação, nos termos do 

artigo 924, II do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

 Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101043 Nr: 2444-85.2012.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Maria Jose de Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eline Alexandre Chagas - 

OAB:25.364/0 OAB/MT, Juliano Dos Santos Cezar - OAB:14428-B/MT, 

Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o depósito e a vinculação para a conta judicial dos valores 

executados no presente feito, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, proceda-se o 

necessário para a liberação dos valores para as conta indicadas às fls. 

185.

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

 Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115146 Nr: 3517-24.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Hortêncio do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Moveis e Eletrodomesticos LTDA, 

CEMAZ Indústria Eletrônica da Amazônia LTDA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Cristina Gonçalves 

Pires - OAB:17.603/A-MT, José Martinho S. da S. Filho - 

OAB:MT/15258-O, Mauricio Ricardo Alves - OAB:15523/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 103.

Expeça-se alvará para levantamento dos honorários, devendo a quantia 

indicada ser destinada a conta indicada à fl. 103.

 Após, intime-se o exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 70972 Nr: 3943-75.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clodoardo Melhado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Mato Grossenses S/A - 

Rede Cemat

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

de Mato Grosso - OAB:

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

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

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 157.

Expeça-se alvará para levantamento dos honorários, devendo a quantia 

indicada ser destinada a conta indicada à fl. 157.

 Após, intime-se o exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 93408 Nr: 1542-69.2011.811.0007

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

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petroalta Comércio Derivados Petróleo Ltda

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 43.

Expeça-se alvará para levantamento dos honorários, devendo a quantia 

indicada ser destinada a conta indicada à fl. 43.

 Após, arquive-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131 Nr: 164-69.1997.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Alfredo Volpe Navarro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADIA AGROAVÍCOLA S/A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO

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

OAB:15825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS DE 

CARVALHO REZENDE REIS - OAB:130124

 Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Gabriel Alfredo Volpe 

Navarro em face de Sadia Agroavícola S/A Indústria e Comércio (BRF 

S/A), em relação à honorários de sucumbência.

 Entre um ato e outro, as partes realizaram acordo, o qual fora homologado 

na decisão de fls. 268/269.

 Instado a manifestar, o polo ativo informou o cumprimento da obrigação 

pela demandada.

 É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o cumprimento da obrigação pelo demandado, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas pelo executado. Deixo versar sobre honorários, eis que houve 

composição amigável nos autos.

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003933-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELCY MARCHI MICUANSKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI PROCESSO n. 1003933-33.2018.8.11.0007 Valor da 

causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: NELCY MARCHI MICUANSKI 

Endereço: RUA LÍRIO BRANCO, S/N, CENTRO, CARLINDA - MT - CEP: 

78587-000 POLO PASSIVO: Nome: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Endereço: RUA MÁRIO BORIN, 

165, - ATÉ 385/386, CHÁCARA URBANA, JUNDIAÍ - SP - CEP: 13201-836 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE EVENTUAIS INTERESSADOS, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira(m), sob pena 

de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

"A autora é legítima possuidora do imóvel urbano denominado Lote 07, 

Quadra R - 26, situado no Embrião Urbano de Carlinda, com área de 

500,00 m², objeto da matrícula no Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Alta Floresta sob o n.º 1.403, Livro 2 - G. O imóvel permanece 

registrado em nome da ré Cooperativa Agrícola de Cotia, responsável pelo 

povoamento do município de Carlinda durante a década de 80, uma vez 

que os compradores originais não foram agraciados com os títulos de 

propriedade imobiliária, mas tão somente com o recibo de quitação do bem. 

Assim, desde o ano de 1989 a posse do imóvel em questão tem sido 

transferida sem a devida regularização, apenas por meio de contratos de 

venda e compra, como se observa pelos documentos que seguem em 

anexo. A aquisição do referido lote pela autora já se deu há muitos anos, 

todavia, o contrato de permuta foi confeccionado apenas neste ano, a 

autora de seu turno adquiriu o imóvel das mãos de Raimundo Nonato 

Rocha e Severina Madalena Vieira Rocha . Nesse ínterim, a autora exerce 

a posse do imóvel urbano em questão de forma ininterrupta (contínua) e 

sem oposição (mansa e pacífica), onde estabelece u sua moradia habitual, 

além de realizado melhorias, há mais de 20 (vinte) anos, ressaltando que a 

autora detém a cadeia possessória, advinda de sucessivos instrumentos 

particulares de compra e venda (anexos), do lote há mais de 20 (vinte) 

anos, pelo que faz jus à aquisição da propriedade por meio da usucapião. 

O conjunto das assertivas a comprovar o preenchimento dos requisitos 

para obtenção da usucapião será feito mediante os documentos que 

instruem a exordial e através da oitiva das testemunhas abaixo arroladas." 

DECISÃO: "Vistos. 1 - Defiro a gratuidade de justiça, por força da 

presunção disposta no §3º, do art. 99, do CPC, ressalvando a 

possibilidade de revogação. 2 - Cite-se a requerida para que apresente 

resposta, em 15 dias, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados na inicial. 3 - Citem-se, por edital, eventuais 

interessados, com prazo de 20 dias, conforme o art. 259, I do CPC. 4 - 

Citem-se, pessoalmente, os confinantes e seus cônjuges (se casados 

forem), no prazo de 15 dias, nos termos do art. 246, §3º do CPC. 5 - 

Intimem-se o Município de Carlinda, o Estado de Mato Grosso e a União, 

por carta com aviso de recebimento, instruindo com cópia da planta e do 

memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo de 10 dias, querendo, 

manifestem-se sobre eventual interesse na causa (artigo 246, §2º do 

CPC). 6 – Por não constatar, a partir das provas nos autos, qualquer 

interesse jurídico de Unibanco – União de Bancos Brasileiros S/A. acerca 

do imóvel que recai a pretensão autoral, INDEFIRO o pedido de sua 

intimação. 7 - INTIME-SE o Ministério Público. Às providências. Alta 

Floresta, 6 de novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELVIN 

BRENO ROWE RODRIGUES, digitei. Alta Floresta, 27 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004038-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE ROUXINOL DA SILVA (AUTOR(A))

AMILTON GARCIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

OLINDA MARIA BRIZZI FRANCISCO (CONFINANTES)

MILTON PEPINELLI (CONFINANTES)

LUIZ CARLOS FELIX (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI PROCESSO n. 1004038-10.2018.8.11.0007 Valor da 

causa: R$ 82.812,33 ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: AMILTON GARCIA DA SILVA 

Endereço: RUA JOSÉ WILSON DE ANDRADE, 485, 984370471, CENTRO, 

CARLINDA - MT - CEP: 78587-000 Nome: CLEONICE ROUXINOL DA SILVA 

Endereço: RUA JOSÉ WILSON DE ANDRADE, 485, 984370471, CENTRO, 

CARLINDA - MT - CEP: 78587-000 POLO PASSIVO: Nome: COOPERATIVA 

AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO 

Endereço: RUA MÁRIO BORIN, 165, - ATÉ 385/386, CHÁCARA URBANA, 

JUNDIAÍ - SP - CEP: 13201-836 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE 

OUTROS INTERESSADOS, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da ação que é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, 

caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: "1. O objeto desta ação é o imóvel LOTE N.º 20, 

QUADRA R - 04, SETOR RESIDENCIAL, COM ÁREA TOTAL DE 500,00 M2, 

SITUADO NO NÚCLEO URBANO DE CARLINDA/MT, objeto da matrícula n.º 

1.403, Livro 2 - G, registrado no 1º (primeiro) serviço notarial e registral da 

Comarca de Alta Floresta/MT. 2. Este imóvel, apesar de formalmente 

pertencer a requerida (COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – 

COOPERATIVA CENTRAL), está sob a posse mansa e pacífica da parte 

autora da ação por mais de 06 (seis) anos, que somada a dos anteriores 

possuidores, totaliza 33 (trinta e três) anos. 3. Segue anexo A ATA 

NOTARIAL, lavrada para fins de justificação de posse para fins de 

usucapião, a fim de constituir prova material com presunção de verdade, 

nos termos dos arts. 215 e 217, do Código Civil. 4. Assim, considerando a 

demonstração dos requisitos (posse mansa e pacífica por mais de trinta e 

três anos), tem-se por legitima a presente ação de Usucapião." DECISÃO: 

"Vistos. 1 - Defiro a gratuidade de justiça, diante da presunção prevista no 

§3º, do art. 99, do CPC. 2 - Cite-se a requerida para que apresente 

resposta, em 15 dias, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados na inicial. 3 - Citem-se, por edital, eventuais 

interessados, com prazo de 20 dias, conforme o art. 259, I do CPC. 4 - 

Citem-se, pessoalmente, os confinantes e seus cônjuges (se casados 

forem), no prazo de 15 dias, nos termos do art. 246, §3º do CPC. Ressalto 

que a providência se faz necessária para prezar pela regularidade do 

deslinde do procedimento, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de dispensa 

da citação dos confinantes. 5 - Intimem-se o Município de Carlinda, o 

Estado de Mato Grosso e a União, por carta com aviso de recebimento, 

instruindo com cópia da planta e do memorial descritivo do imóvel, para 

que, no prazo de 10 dias, querendo, manifestem-se sobre eventual 

interesse na causa (artigo 246, §2º do CPC). 6 - INTIME-SE o Ministério 

Público. Às providências. Alta Floresta, 13 de novembro de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES, digitei. 

Alta Floresta, 27 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004198-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTENOR CAITANO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004198-35.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ANTENOR 

CAITANO - ME Vistos. Trata-se de execução fiscal promovida pelo Estado 

de Mato Grosso em face de Antenor Caetano-ME, com vistas ao 

recebimento do crédito tributário no valor de R$ 39.144,16 (trinta e nove mil 

e cento e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos). Contudo, em 

razão de problema técnico junto ao PJe, não é possível o acesso à 

certidão de dívida ativa sob ID 16686437, fato que impede a averiguação 

da regularidade do título extrajudicial e da presença dos documentos 

essenciais ao processamento do pedido. Ante o exposto, DETERMINO a 

complementação da petição inicial, em até 15 (quinze) dias, mediante a 

juntada da correspondente CDA, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 321, do CPC. Intime-se. Alta Floresta, 27 de 

novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004193-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA CAETANO BONFIM CARDOZO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 
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LIQUIDACAO (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004193-13.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ZILDA CAETANO BONFIM CARDOZO RÉU: COOPERATIVA 

AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos. 

Tendo em vista que a autora não é alfabetizada, faz-se necessário que o 

instrumento de mandado seja confeccionado em cartório para sua devida 

representação. Desta feita, DETERMINO a complementação da inicial, com 

a juntada de procuração pública, em até 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Independentemente do exame de 

admissibilidade, CONCEDO à autora a gratuidade de justiça, que abarca 

também os custos com os emolumentos do cartório. Intime-se. Alta 

Floresta, 27 de novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004192-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CIDELENE LOURDES ROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004192-28.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): CIDELENE LOURDES ROSA RÉU: COOPERATIVA AGRICOLA 

DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos. Tendo em 

vista que os autores não são alfabetizados, faz-se necessário que o 

instrumento de mandado seja confeccionado em cartório para suas 

devidas representações. Ademais, o feito não está instruído por “croqui” 

ou planta de localização do imóvel com indicação respectivos confinantes. 

Desta feita, DETERMINO a complementação da inicial, com a juntada das 

procurações públicas e dos demais documentos elencados nesta decisão, 

em até 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Independentemente do exame de admissibilidade, CONCEDO à parte autora 

a gratuidade de justiça, que abarca também os custos com os 

emolumentos do cartório. Intime-se. Alta Floresta, 27 de novembro de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002727-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGIA GOMES DA SILVA DONADI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONIA COMERCIO DE CHOCOLATE LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002727-18.2017.8.11.0007 

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

COMERCIO DE CHOCOLATE LTDA - ME Vistos. Em tempo, CHAMO O FEITO 

À ORDEM E REVOGO a decisão que designou audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28/01/2019 (ID 18685165), diante da 

incompatibilidade de pauta para a realização do ato. DESIGNO a audiência 

de instrução para o dia 11/02/2019, às 14h30, a ser realizada na sala de 

audiências do juízo. Intimem-se os envolvidos, nas pessoas de seus 

causídicos, cumprindo-se demais determinações conforme a valida 

decisão anterior. Intimem-se. Alta Floresta, 27 de novembro de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004149-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. O. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO(A))

RODOLFO TEOTONIO DE CARVALHO OAB - 344.155.008-03 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004149-91.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: SOPHIA DE OLIVEIRA DE CARVALHO REPRESENTANTE: 

RODOLFO TEOTONIO DE CARVALHO REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS 

S.A. Vistos. Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada 

por SOPHIA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, representada por seu genitor, 

RODOLFO TEOTONIO DE CARVALHO em face de VRG LINHAS AÉREAS 

S/A. Inicialmente, vislumbro que a peça inicial não observou o que dispõe o 

art. 319, inciso II, do CPC, no que se refere à profissão e ao endereço 

eletrônico do representante da Requerente. Por derradeiro, pela nova 

sistemática conferida pelo Código de Processo Civil de 2.015 (Lei 13.105), 

a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos tem direito à 

gratuidade da justiça (art. 98), havendo presunção de veracidade da 

alegação de insuficiência feita por pessoa natural. Todavia, havendo 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, poderá o Magistrado, antes de indeferir o 

pedido, determinar que a parte traga aos autos a comprovação dos 

preenchimentos do referidos pressupostos, nos termos do §2º, do art. 99, 

do CPC/15. Trata-se de dispositivo legal plenamente recepcionado pelo 

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

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

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Com 

efeito, foi carreado fatura de energia elétrica no valor de R$ 472,85 

(quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) e os fatos 

versam sobre o translado por viação aérea por grandes distâncias, 

elementos que evidenciam a possibilidade de pagamento das custas 

processuais. Ante o exposto, DETERMINO A EMENDA À INICIAL, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para que a parte autora (representante) integre sua 

qualificação, conforme disposto no inciso II, do art. 319, do CPC, indicando 

sua profissão e endereço eletrônico, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (parágrafo único, do art. 321, do CPC). No mesmo prazo, 

deverá comprovar nos autos sua condição de hipossuficiência por meio 

da juntada de declarações do imposto de renda, extratos bancários ou 

demais documentos que sejam aptos a demonstra sua situação de 

impossibilidade de pagamento das custas (§2º, do art. 99, do CPC), sob 

pena indeferimento da gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora. 

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e conclusos. Às providências. Alta 

Floresta, 27 de novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004162-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR MERLOTI SPINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1004162-90.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: NAIR MERLOTI SPINA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

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

procedimento comum ajuizada por NAIR MERLOTE SPINA em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, ambos qualificados nos autos. Alega a 

parte autora, que desembolsou R$ 6.487,00 (seis mil quatrocentos e 

oitenta e sete reais) para fins de adquirir 65 pacotes de 99 Telex Free 

(VOIP). Pretende ser ressarcida por meio do bloqueio judicial dos bens e 

valores da empresa requerida, efetuado pelo Juízo de Rio Branco-AC, nos 
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autos da Ação Cautelar Inominada de nº 0005669- 76.2013.8.08.001 e 

Ação Civil Pública nº 0800224- 44.2013.8.01.0001 – 2ª Vara Cível. 

Suscitando vários preceitos legais, ao final requer a concessão dos 

benefícios da assistência Judiciária Gratuita; a inversão do ônus da prova, 

para que seja determinado à Requerida a apresentação de todos os 

dados, relatórios e extratos dos ganhos, valores investidos, tipos de 

bônus, saques, utilização de saldo para pagamento de faturas, bem como 

todas as datas das transações, inclusive de ingresso e ativação na rede; 

seja prolatada sentença fixando o “quantum debeatur, de forma a permitir 

o início do cumprimento de sentença, devendo ser levado em 

consideração a correção monetária e juros fixados nos autos da ação civil 

pública; a determinação à requerida para exibição de documentos 

(contrato da autora, bem como planilhas demais documentos que estejam 

em sua posse para devida comprovação do vinculo entre o autor e réu). 

Sob o id nº 16653959, foi determinada a emenda à inicial, com o fim de 

comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, mediante a 

mínima comprovação do vínculo entre os envolvidos, bem como a 

ausência de recursos para o custeio das despesas processuais. 

Devidamente intimada, a autora alegou que não tem qualquer documento 

atinente à relação contratual, os quais somente podem ser obtido por meio 

de acesso ao sistema interno da requerida, denominado como “back 

office”. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, constato ausente 

uma das condições da ação, a legitimidade da autora para propor a 

presente ação de liquidação individual da sentença coletiva, proferida na 

ação civil pública n° 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou no Estado 

do Acre em desfavor da ora requerida. Isso porque, a simples indicação 

dos logins junto à exordial não comprovam a sua legitimidade para 

ingressar com a presente ação. Desta feita, não demonstrou a parte 

autora a existência de relação jurídica entre as partes, ou seja, a sua 

condição de credora, conforme preceitua o art. 509, do CPC, condição 

esta, indispensável para a propositura da liquidação de sentença pleiteada 

pela parte autora. Acerca do ônus da necessidade de comprovar a 

legitimidade para a propositura da liquidação, colaciono os seguintes 

julgados. Verbis: “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA - 

PETIÇÃO INICIAL - LIQUDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - INDEFERIMENTO - 

PROCESSO - EXTINÇÃO - CARÊNCIA DA AÇÃO - GRATUIDADE DA 

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

indício do direito alegado, tendo em vista os limites da sentença coletiva 

que pretende liquidar por arbitramento, é carecedora da ação de 

liquidação por ilegitimidade ativa e falta de interesse processual, porquanto 

não provada, por ora, a necessidade de acionamento do Judiciário, dando 

causa ao indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução 

de mérito. O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça 

deve ser tutelado, ante a prova dos requisitos necessários de alcance. 

(TJ-MG - AC: 10352160007055001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, 

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

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

INDIVIDUAL. LASTRO MÍNIMO. A declaração de insuficiência de recursos 

constitui presunção juris tantum de que o requerente se amolda no 

conceito legal de necessitado, podendo, todavia, ser mitigada diante do 

caso concreto, havendo elementos que demonstrem razoável aparência 

de sua capacidade financeira. Os particulares lesados abrangidos pela 

eficácia subjetiva da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.08.01.0001 

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

ônus de comprovar a legitimidade para a propositura da liquidação, 

através de lastros mínimos, sob pena de reconhecimento da ilegitimidade 

ativa. Havendo nos autos comprovantes de pagamentos em favor da ré, 

deve ser anulada a sentença que indeferiu de plano a peça de ingresso. 

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

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

APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. 

EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. 

PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. 

DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À COMPROVAÇÃO DO PLEITO INICIAL. 

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

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

afastar a presumida hipossuficiência juridica que afirma bem como o 

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

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

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

emendar à petição inicial com documentos indispensáveis à comprovação 

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

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

07105100520158010001 AC 0710510-05.2015.8.01.0001, Data de 

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

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

DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA 

DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial 

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

preenche os requisitos exigidos pela lei processual, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

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

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

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

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

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

atendendo satisfatoriamente a parte autora a determinação de emenda à 

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

carreando elemento mínimo de comprovação do crédito (ônus da parte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Floresta, 27 de novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001966-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI APARECIDO ZAIDEN DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001966-84.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de cobrança do seguro obrigatório DPVAT proposta por CLAUDINEI 

APARECIDO ZAIDEN DOS SANTOS em desfavor de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., em que alega o autor ter 

sido vítima de acidente de trânsito, ocorrido em 22/08/2014, que resultou 

em diminuição de sua capacidade laborativa em decorrência de “Fratura 

de Tíbia Distal + Fíbula Proximal”. Afirma ainda que, na esfera 

administrativa recebeu o seguro DPVAT, no importe de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco centavos), mas que referido valor é 

irrisório em relação aos danos sofridos pela requerente, requerendo ao 

final, a condenação da parte requerida no pagamento da diferença do 

seguro no valor de R$ 8.775,00 (oito mil setecentos e setenta e cinco 

reais). Com a inicial carreou o autor documentos junto ao Sistema PJE. A 

demandada apresentou contestação sob o ID 9847979, suscitando, 

preliminarmente, ausência de interesse de agir da demandante, vez que já 

recebeu na esfera administrativa o valor indenizatório que tinha direito, e 

no mérito, pugnou pela improcedência da ação, frente à ausência de 

comprovação do alegado. Sob o ID 9941730, certidão de tempestividade 

da contestação apresentada. Impugnação à contestação apresentada (ID 

10300755). Saneado o feito sob o ID 10647579. Laudo médico pericial 

carreado sob o ID 13964867, concluindo pela perda invalidez permanente 

e parcial do Autor, em razão de sequela em sua perna esquerda, no 

percentual de 35%. Sob o ID 15246276, manifestação da parte requerida 

acerca do laudo pericial. Sob o ID 15440417, impugnação do laudo pericial 

pela parte autora, sob o argumento de que os danos sofridos pela 
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requerente foram maiores do que aqueles apontados na referida perícia. É 

o relatório do necessário. Fundamento e DECIDO. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, pois trata-se de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra, bem como 

apresenta-se conclusivo o laudo pericial apresentado. Razão por que, não 

acolho a impugnação sob o ID 15440417. Tendo sido saneado o feito, 

ocasião em que se enfrentou as preliminares suscitadas, não havendo 

outras questões prévias a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, passo à análise meritória. Pois bem. Da análise dos autos, em 

especial, dos documentos acostados, verifico que o direito não milita em 

favor da parte requerente. Assim porque, quando do sinistro, 22/08/2014, 

já encontrava-se em vigor a Lei 11.482/2007, que alterou o artigo 3º da Lei 

6194/74, revogando as alíneas “a”, “b” e “c”, vejamos: Art. 3o “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; II - até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente; e III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” No ponto, tendo em vista o 

laudo pericial sob o ID 13964867, concluindo pela perda invalidez 

permanente e parcial nas funções da perna esquerda do autor, no 

percentual de 35%, combinado com a tabela SUSEP (70%), conclui-se que 

o valor devido à autora, a título de seguro DPVAT é R$ 3.307,50. Assim, 

levando-se em consideração a declaração da autora, em sua peça 

exordial, de que recebeu, na esfera administrativa, a importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco centavos), não há que se 

falar em diferença a ser paga pela seguradora demandada, vez que já 

recebeu, administrativamente, valor maior do que o devido. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, 

razão pela qual JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC. CONDENO a parte autora em custas e 

honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do CPC, observando-se ainda, o disposto no art. 

98, § 3º, do citado dispositivo legal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e após, EXPEÇA-SE alvará do 

valor apontado no ID n° 11616115 - Pág. 2, em favor da perita na conta 

indicada sob o ID 13964867, nos termos constantes no art. 1º, § 1º, do 

Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018 do CNJ. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 26 de setembro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001261-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CELSO ARAUJO SOUZA (REQUERIDO)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

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

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

assim, o cumprimento da decisão ID 15936216. A guia para pagamento da 

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

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

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

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

mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000011-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

G. CARDOSO DE AMORIM & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

GLACIETE CARDOSO DE AMORIM (EXECUTADO)

FABIO QUIRINO CANDIDO (EXECUTADO)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

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

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

assim, o cumprimento da decisão ID 15237345 (considerando que a busca 

restou frutífera em relação aos réus GLACIETE e FÁBIO). A guia para 

pagamento da diligência poderá ser emitida através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no banner 

“Emissão de Guias Online”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – 

CGJ, devendo a guia, bem como o comprovante de recolhimento, ser 

juntado nos autos no mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003361-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

Jose Nazario Baptistella (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO LIMA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO a presente para INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

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

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, sob ID 15944508.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 46204 Nr: 5743-80.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, José 

Roberto Lima Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Cleber Lima - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

 Vistos.

Compulsando os autos verifica-se à fl. 410 que não houve a citação do 

espólio do falecido, razão pela qual DETERMINO a reexpedição de 

mandado a fim de citar pessoalmente a inventariante apontada pelo 

exequente à fl. 401.

No mais, CUMPRA-SE INTEGRALMENTE a decisão de fl. 407.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115074 Nr: 3460-06.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro o pedido de suspensão de fl. 50. Determino a SUSPENSÃO da 

presente ação pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

2) Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

3) Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender por direito.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 92433 Nr: 6158-24.2010.811.0007

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

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Antonio de Lima

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de Ação de Execução Fiscal proposta por Fazenda Publica do 

Estado de Mato Grosso em desfavor de José Carlos Antonio de Lima, 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 43 a Exequente peticionou requerendo a extinção do feito fundada na 

satisfação da obrigação pela parte credora.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Requerida liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Inexiste penhora nos autos.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e anotações de 

estilo. Arquive-se.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55016 Nr: 6973-26.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Pereira Barreto

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

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

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

- OAB:8.341 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro o pedido de suspensão de fl. 180. Determino a SUSPENSÃO da 

presente ação pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

2) Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

3) Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender por direito.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 162455 Nr: 272-63.2018.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGdCF, EAdCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMF

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

de Mato Grosso - OAB:

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

OAB:194.790/SP

 Vistos.

RETIFICO a decisão de fl. 335 tão-somente para fazer constar no item “2” 

a decisão correta a ser cumprida, a saber, àquela proferida à fl. 301.

No mais, CUMPRA-SE a decisão de fl. 335.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66426 Nr: 5930-83.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de 117, INTIME-SE a parte autora por seu 

patrono e pessoalmente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

integralmente a decisão de fl. 115, sob pena de remessa dos autos ao 

arquivo.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 54125 Nr: 6133-16.2007.811.0007

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBL

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor das informações contidas no petitório de fl. 77, e a 

consequente certidão de intimação negativa de fl.80, DETERMINO a 

REMESSA dos autos ao ARQUIVO, com as anotações e baixas de estilo.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129936 Nr: 5096-70.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rico Nutrição Animal Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiane de Fátima Zunto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765, Karoline Banhos Ontiveros - OAB:MT 11516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Indefiro o pedido retro, vez que o lapso temporal é inferior a um ano da 

última consulta realizada via sistema BACENJUD.

 Cumpra-se a Secretaria a intimação da parte executada, observando o 

endereço indicado à fl. 83.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111218 Nr: 6840-71.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denilson Ribeiro Chaves

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda a Secretaria da Vara a expedição dos alvarás judiciais, 

observando o percentual e os dados bancários indicados à fl.138.

Após o trânsito em julgado da sentença de fl.137, arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99567 Nr: 7188-60.2011.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael da Silva Santana, Ismael Junior Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não cumprido o mandado e/ou não oferecidos embargos, conforme se 

verifica da certidão de fl. 180, constituir-se-á em título executivo judicial, 

nos termos do art. 701, § 2º, do CPC.

 No ponto, tendo em vista não ter sido dado início ainda à fase executória, 

INDEFIRO o pedido de fl.182 e, DETERMINO a intimação da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos autos pugnando o 

que entender por direito.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143960 Nr: 5172-60.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilcimar Miranda da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Vistos.

DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fl. 78 RETIFIQUE-SE a 

autuação e distribuição para cumprimento de sentença, alterando o polo 

da demanda.

 Nos termos do art. 535 do CPC/15, INTIME-SE por remessa dos autos, o 

representante da Autarquia para, no prazo de 30 (trinta) dias impugnar a 

execução.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara eventual decurso do prazo em 

branco ou a (in) tempestividade da impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130299 Nr: 5309-76.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIVALDO MENEGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Daniel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Winter - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Quintella - OAB:OAB/MT 

9.563, Quintella e Mello Advogados Associados - OAB:1.217, 

Sandra Correa de Mello - OAB:19.680/MT

 Ante o exposto, por se tratar de instrumento inadequado para alterar a 

decisão proferida, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos às fls. 130/133, com fundamento nos artigos 1.022 e seguintes 

do Código de Processo Civil.Por conseguinte, mantenho a decisão atacada 

pelos seus próprios fundamentos.Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 42638 Nr: 2795-68.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonadia Christ Majevski-Espolio, Mario Majevski, Celso 

Majevski, Leandro Majevski, Diomar Majevski, Isaltino Majevski, Carlos 

Majevski, Astrogildo Majevski, Leonira Magevski, Leonilda Magevski

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

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

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

- OAB:8.341 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro o pedido de suspensão de fl. 216. Determino a SUSPENSÃO da 

presente ação pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

2) Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

3) Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender por direito.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143955 Nr: 5167-38.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Caetano de Paiva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Vistos.

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

andamento foi determinado à fl. 94, dos presentes autos.

Intimada a parte executada para se manifestar, esta concordou com o 

cálculo apresentado pela parte exequente, fl.96v.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

Considerando que a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pela parte exequente, HOMOLOGO os cálculos de fl. 91 para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 

16.320,56 (dezesseis mil, trezentos e vinte reais com cinquenta e seis 

centavos).

Inexistente a condenação da impugnada/exequente aos ônus 

sucumbências nesta via.

 Certificada a preclusão desta decisão, intime-se o patrono da parte 

exequente para que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME seus 

dados bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da 

conta corrente e CPF), dos honorários sucumbenciais e, em igual prazo os 

dados da parte exequente.

 Ainda, OPORTUNIZO, ao patrono da parte exequente que, no prazo de 05 

(CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários.

 EXPEÇA-SE RPV/PRECATÓRIO e com o pagamento, voltem-me os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130480 Nr: 5405-91.2015.811.0007

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO que a Secretaria de Vara SOLICITE ao Cartório do 2° Ofício de 

Dom Pedro – MA o envio de cópia da certidão de casamento com a devida 

averbação do divórcio a este juízo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, com o aporte do necessário, INTIME-SE a parte autora 

pessoalmente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a 

retirada da respectiva certidão.

Após, REMETAM-SE os autos AO ARQUIVO com as anotações e baixas 

de estilo.

Às diligências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96396 Nr: 4827-70.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo José de Moraes

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

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

Silva - OAB:6015/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva 
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- OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor do acórdão de fl.155 e a certidão de fl. 163, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136535 Nr: 1125-43.2016.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Rozeno Elias, Genicleide Vieira da 

Cruz Elias

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

- OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

entabulado entre as partes às fls.70/74, vez que as partes se 

compuseram amigavelmente e, SUSPENDO o presente feito até o decurso 

do prazo para o integral cumprimento do débito.

AGUARDE-SE o prazo solicitado pelas partes no acordo.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para, em 05 (cinco) dias úteis, 

informar se a parte executada cumpriu o acordo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96500 Nr: 4957-60.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

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

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

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

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

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

1) Defiro o pedido de suspensão de fl. 103. Determino a SUSPENSÃO da 

presente ação pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2) Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

3) Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender por direito.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 173887 Nr: 5877-87.2018.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viviane Hiromi Enokawa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleia Oliveira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Moura Santos - 

OAB:24032/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Nos termos do artigo 677, § 1º, do CPC, DESIGNO audiência de 

justificação para o dia 03.12.2018, às 13:00 horas, para o fim de colher 

prova da posse do bem objeto da presente ação.

2) INTIMEM-SE as partes para comparecimento à solenidade, 

acompanhadas de testemunhas, independentemente da intimação destas, 

devendo a embargada ser intimada na pessoa de seu causídico, 

constituído nos autos em apenso (Cód. 110842).

 CUMPRA-SE, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124853 Nr: 2283-70.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins - OAB:OAB/SP 

84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito formulado pelo exequente à fl. 42, 

pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III do CPC/15.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido tal prazo sem manifestação, se iniciará o prazo de prescrição 

intercorrente, nos termos do §4º do artigo 921 do NCPC, devendo os autos 

permanecerem no arquivo, até sua fluência integral.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141502 Nr: 3800-76.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJdSR, TKSR, Roseli Aparecida de Souza, KdSVR, 

ASR, HSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tacito Valentin Rodrigues Neto

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

OAB:20.342/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo de 

fl.104 e julgo EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, expeça-se termo de guarda em favor da 

genitora dos menores.

Registre-se que a pensão alimentícia a ser paga no valor fixado entre as 

partes, também atende ao interesse da criança.

 CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando SUSPENSA a 

exigibilidade das mesmas pelo quinquídio legal, na forma do § 3º do art. 98 

do CPC/2015.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado e cumpridas as determinações supra, 

arquive-se, observadas as formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101134 Nr: 2783-44.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto José Cador - 

OAB:MT- 14323

 Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito formulado pelo exequente à fl. 

179, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III do CPC/15.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido tal prazo sem manifestação, se iniciará o prazo de prescrição 

intercorrente, nos termos do §4º do artigo 921 do NCPC, devendo os autos 

permanecerem no arquivo, até sua fluência integral.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57217 Nr: 1805-09.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Campeão Neto, Luzinete Batista de 

Oliveira Campião

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

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

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

Fagundes - OAB:22.276/O

 Vistos.

Considerando a revogação do Provimento n. 68 do CNJ, CUMPRA-SE de 

imediato a decisão de fl. 96.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 3255 Nr: 57-98.1992.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suetônio Paz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednaldo Reis Pinheiro Martins, Eduardo Reis 

Martins - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eline Alexandre Chagas - 

OAB:25364/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabella Tarsitano Armoa 

Belucio Gaetano - OAB:23.686, LUIS AUGUSTO CUISSI - OAB:14430, 

Regina da Silva Souza - OAB:22.876 MT, Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT, Sidnei Tadeu Cuissi - OAB:OAB/MT 17252

 Vistos.

Segue anexo o n. do ID para que a Secretaria da Vara efetue a vinculação 

com a consequente expedição do alvará dos valores encontrados, via 

sistema BACENJUD. Portanto, cumpra-se integralmente a decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131433 Nr: 5939-35.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ideal Nutrição Animal Ltda

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro o pedido de suspensão de fl. 92. Determino a SUSPENSÃO da 

presente ação pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

2) Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

3) Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender por direito.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64553 Nr: 3989-98.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Universidade do Estado de Mato 

Grosso

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em razão do teor da certidão de fl.92, aguarde-se o feito em Cartório até a 

elaboração do cálculo necessário pelo Departamento competente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 163406 Nr: 737-72.2018.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Debora Caetano Quadros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casagranda Derivados de Petróleo Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:

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

OAB:18.450/MT

 Vistos.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes às fls. 37/40, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/15).

Eventuais custas ficaram a encargo do requerido dos autos em apenso, 

João Ferreira da Silva, conforme pactuado entre as partes.

 Por conseguinte CANCELO a audiência intrutória designada nestes autos.

Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111360 Nr: 6998-29.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elivanda Maria da Silva Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Bettanin de Barros - 

OAB:7901/MT, Carlos Henrique F. Magalhães - OAB:17.567/MT, Cátia 

Maria da Silva - OAB:16.086-E, Dilceia Da Silva Sales - OAB:15.014-E, 

Fabiana Severina da Silva - OAB:12.747, Flavia Rosa Nicanor de 

Souza - OAB:13889/MT, Giulliani Lis Curvo da Silva - OAB:14665-E, 

Janaina Cristina de Avila Costa - OAB:15.112-E, Janaina Graziella 

Bevilacqua - OAB:14.593-E, Jéssica Edwirges Nogueira Ribeiro - 

OAB:18.441, João Manoel Antonio London da Silva - OAB:16.101-E, 

Julia Fernanda Santos de Carvalho - OAB:16.153-E, Luiz Henrique 

Reis da Silva - OAB:15.772-E, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT, Michelly 

Dias Massoni - OAB:15.458, Renan Nadaf Gusmão - OAB:16.284/MT, 

Willian Hideki Yamamura - OAB:17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o previsto no § 2º do art. 778, do CPC, DEIXO de determinar 

a intimação do executado acerca da sub-rogação noticiada às fls. 91/102.

Assim, DEFIRO a substituição processual pleiteada à fl. 91 e, por 

conseguinte, DETERMINO a retificação da capa dos autos e Sistema 

Apolo, para fazer constar no polo ativo da ação tão somente a peticionária 

indicada no referido petitório, devendo ainda a Secretaria de Vara, realizar 

o cadastramento do causídico subscritor de fl. 91.

Após, INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

andamento no feito pugnando o que entender por direito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38362 Nr: 3740-89.2005.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Marlene Michalkiewicz

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

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

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

- OAB:8341-MT, ZULEIKA KELLER PUSCH - OAB:43364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a informação de fl. 323, expeça-se nova RPV referente aos 
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honorários sucumbenciais.

 Com o pagamento, expeça-se alvará para a conta indicada à fl. 282 e ao 

arquivo com as baixas necessárias, ante a sentença proferida à fl. 292.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 54545 Nr: 6505-62.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Batista de Oliveira, Dalmir Janning, Kleber Luiz 

Schor, Janete Helena Pereira, Jair de Fátima Michelan, Marcos José de 

Faveri de Lima, Luiz Gonzaga da Silva Filho, Zenilda Alarcon Leite, Sergio 

Luiz Cardoso, Manoel José de Lira Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Friedrich Saucedo 

- OAB:MT 6315, Gustavo Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT, Sandro 

Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em razão do teor da certidão de fl.435, aguarde-se o feito em Cartório até 

a elaboração do cálculo pelo Departamento competente para a expedição 

de RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 31595 Nr: 1610-63.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlete Aparecida da Silva Carnivallori

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido retro e concedo o prazo de 15 dias para que a parte 

exequente efetue o pagamento da diligencia do Oficial de Justiça.

Com o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, cumpra-se a decisão 

retro.

Não havendo o pagamento, certifique e arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98949 Nr: 383-57.2012.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados NPL1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Kinuyo Tanaka Aoki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino a intimação pessoal da parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, indicando 

bens de titularidade do executado passíveis de penhora, sob pena de 

extinção.

Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135168 Nr: 447-28.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides Machado de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Avenida S/A

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

Wilson Ribeiro Filho - OAB:1275674

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

OAB:17.811-0 MT, Julliana Letícia do Carmo - OAB:12.261, Kharen 

da Costa Luchtenberg - OAB:15.621, Valéria Cristina Baggio de 

Carvalho Richter - OAB:43676

 Vistos.

Considerando que o cálculo apresentado pela parte executada está em 

discrepância com o acórdão proferido nos autos (fls.224/235), INTIME-SE 

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

pagamento da diferença indicada ou manifeste acerca do petitório de fls. 

253/257 e conclusos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 33963 Nr: 3037-95.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminadora Águia Negra Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:5699, Melori Estela Favetti - OAB:20251/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAMINADORA ÁGUIA NEGRA LTDA - 

EPP, CNPJ: 02996792000121, Inscrição Estadual: 13186551-0. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, acerca da renuncia ao mandato 

do advogado constituído nestes autos, devendo constituir novo patrono, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser-lhe decretada a revelia. 

Ainda, de que foi(foram) PENHORADO(S) o(s) o seguinte bem: Lote 02 - 

quadra 13, com área de 13.500,00m², situado nesta cidade de Alta 

Floresta - MT, registrado na matrícula nº 13.265 Livro 2-BN e Avaliado(fl. 

238) em R$ 1.000.000,00(um milhão de reais). E que, portanto, terá(terão) 

o prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

para oferecer IMPUGNAÇÃO. CIENTIFICAR o executado executado 

Laminadora Águia Negra Ltda - Epp, CNPJ: 02996792000121 Inscrição 

Estadual: 13186551-0 que foi nomeado como fiel depositário do bem acima 

descrito.

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que houve o 

deferimento da penhora e avaliação do bem imóvel indicado pela 

exequente (fl. 218), sendo os atos realizados (fls. 224/225 e 241 c/c 

238).Contudo, conforme certidão de fl. 239 e petitório de fl. 244, restou 

impossibilitada a intimação da parte executada, eis que se encontra em 

local incerto e não sabido.ISTO POSTO, defiro o pedido de fl. 244 e 

homologo a renuncia ao mandato apresentada pelo causídico do 

executado. Contudo, determino que o aludido causídico permaneça 

representando seu constituinte pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em 

consequência, determino a intimação, via edital, da parte executada, da 

renuncia ao mandato, devendo constituir novo patrono no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser-lhe decretada a revelia. Ainda, no mesmo 

ato, seja intimado da penhora e avaliação do imóvel urbano (fls. 224/225 e 

241 c/c 238).Cumprido o ato de comunicação (intimação por edital) e 

certificado o decurso do prazo para manifestação da parte executada, 

intime-se a exequente para manifestação sobre o prosseguimento do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, e conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 27 de novembro de 2018

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

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115777 Nr: 4070-71.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casagranda Derivados de Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Gabi Sicuto - 
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OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Fabíola De Carli - OAB:9469/MT, Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Sandro 

Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laércio Salles - OAB:41194B

 Vistos.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes às fls. 87/90, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/15).

Eventuais custas ficaram a encargo do requerido, conforme pactuado 

entre as partes.

 Tendo em vista o pactuado, desde já DETERMINO que SEJAM DADAS AS 

BAIXAS NECESSÁRIAS EM EVENTUAIS GRAVAMES, AS EXPENSAS DA 

PARTE EXECUTADA, com o imediato levantamento das restrições 

efetuadas via RENAJUD à fl. 65.

Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002129-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

O. ROSADO DA SILVA - EPP (RÉU)

ONIAS ROSADO DA SILVA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

GRATUITO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI PROCESSO n. 1002129-64.2017.8.11.0007 

Valor da causa: R$ 50.000,00 ESPÉCIE: [DANO AMBIENTAL]->AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA (65) POLO ATIVO: Nome: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO POLO PASSIVO: Nome: O. ROSADO DA SILVA - EPP 

Nome: ONIAS ROSADO DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, esgotado o prazo deste edital, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, ciente ainda que poderá haver inversão do ônus da prova (art. 6º, 

VIII, CDC c/c art. 21 da Lei 7347/85), conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ajuizou Ação Civil 

Pública Ambiental contra os requeridos, pleiteando a reparação de dano 

ambiental causado. DECISÃO: Vistos. Trata-se de ação civil pública 

ambiental com pedido de antecipação da tutela movida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de O. ROSADO 

DA SILVA - EPP., NOME FANTASIA “ROSADO MADEIRAS” e ONIAS 

ROSADO DA SILVA, todos qualificados nos autos. Alega em síntese o 

autor, que ao proceder com visita fiscalizatória na empresa requerida, a 

equipe do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e 

Renováveis – IBAMA, constatou que havia divergência no estoque de 

madeira entre o saldo do SISFLORA e o pátio da empresa. Que por esse 

motivo, lavrou-se o auto de infração nº 133174, com posterior 

encaminhamento ao Ministério Público, o que ensejou na instauração da 

Notícia de Fato anexa, registrada no SIMP sob o nº 000137-011/2016. 

Apon ta  a inda ,  que  con fo rme  Re la tó r i o  Técn i co  n º 

526/DUDALTAFLO/SEMA/2015, foi constatado que a requerida está 

inoperante, uma vez que foi verificado que não possuía madeira 

armazenada em seu pátio, tampouco apresentava indícios de que tenha 

recebido, verificando-se ainda, que a placa de identificação da empresa 

demandada fora removida. Ao final, citando vários preceitos legais requer, 

a concessão de liminar consistente na proibição dos requeridos em 

comercializar e transportar produtos florestais, física e/ou virtualmente, e 

no mérito, a condenação nos demandados na reparar o dano ambiental 

causado, mediante o pagamento de indenização a ser arbitrada pelo Juízo, 

bem como a condenação em indenização pelo dano ambiental moral 

difuso, em valor a ser arbitrado. É o relatório do necessário. DECIDO. 

Pleiteia o autor a concessão de liminar consistente na proibição dos 

requeridos em comercializar e transportar produtos florestais, física e/ou 

virtualmente. O que passo a analisar. Pois bem. Em exame minucioso dos 

autos constato tratar-se o pleito do autor de tutela provisória de urgência 

cautelar, esta esculpida no art. 294, do CPC: “A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental”. Ab initio, tem-se que dentre os 

requisitos legais para o exercício do poder geral de cautela, encontra-se o 

requisito da necessidade. Segundo Alexandre Freitas Câmara, na obra 

Lições de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, vol. 

III, p. 48, “trata-se, aliás, de limite inerente à própria ideia de tutela 

jurisdicional que só pode ser prestada quando se fizer necessária. Não 

sendo a medida cautelar necessária, não deve ela ser deferida.” Ainda 

nesta linha, leciona o doutrinador Theodoro Júnior: “A primeira e mais 

evidente limitação do arbítrio do juiz, em matéria de poder cautelar, 

localiza-se no requisito da necessidade, pois só a medida realmente 

“necessária”, dentro dos objetivos próprios da tutela cautelar, é que deve 

ser deferida. (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual 

Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2011, 2 v., p. 521). Feitas tais 

considerações, conclui-se que, do conjunto probatório carreado aos 

autos, em especial, o Termo de Embargo/Interdição (ID 9302549), não se 

vislumbra a necessidade da proibição dos requeridos em comercializar e 

transportar produtos florestais, pelo menos em sede de juízo sumário, vez 

que por meio dos referidos documentos, nota-se que encontram-se 

aplicadas as sanções administrativas pertinentes, dentre elas, a lavratura 

de Termo de Suspensão com base no art. 22, § 1º e 2º da Lei 9.605/98, 

art. 109 e 110 do Decreto 6.514/2008, sem notícia nos autos de decisão 

administrativa em contrário, retirando assim, a comprovação da 

necessidade da liminar pleiteada. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de 

liminar. Por outro lado, CITEM-SE os requeridos para apresentarem 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias e CONSIGNE-SE ainda, que 

deverá a parte requerida se manifestar sobre os fatos aduzidos na inicial, 

eis que os não impugnados serão presumidos como verdadeiros, de 

acordo com o disposto no art. 344, do CPC. Consigne-se ainda que, diante 

dos fatos narrados nos autos e dos documentos carreados, deverá o Sr. 

Oficial de Justiça constatar se a empresa demandada encontra-se ou não 

em funcionamento no endereço apontado na exordial. REGISTRE-SE a 

possibilidade de inversão do ônus da prova, consoante previsão no art. 

6º, VIII, do CDC e art. 21 da Lei n. 7.347/1985, vez que tal requerimento foi 

postulado pela autora na inicial. Outrossim, independentemente do 

cumprimento das determinações acima, diante da conexão verificada, 

DETERMINO a reunião das ações sob o número, 

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

1002132-19.2017.8.11.0007, para o fim de evitar decisões conflitantes, 

nos termos do art. 55, § 1º, do CPC. Após a apresentação de 

contestação, com ou sem a vinda delas aos autos, CERTIFIQUE-SE e, se 

for o caso, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo de quinze 

(15) dias. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 

MT, 31 de agosto de 2017 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CAROLINE 

EVELYN DAN LOPES, digitei. Alta Floresta/MT, 27 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 
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as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000774-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. D. (AUTOR(A))

FRANCIELE FERIANI DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR GOMES DOMINGOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000774-82.2018.8.11.0007 Vistos. 1- 1- CERTIFIQUE 

a Sra. Gestora acerca da tempestividade da contestação apresentada 

pelo requerido. 2- 2- Em atendimento ao pedido do Ministério Público, 

intimem-se as partes para apresentarem a certidão de nascimento 

atualizada. 3- 3-Após, conclusos. Alta Floresta, MT, 23 de novembro de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001458-41.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001458-41.2017.8.11.0007 Vistos. MARIA 

APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA propôs a presente ação 

previdenciária em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, 

aduzindo o preenchimento dos requisitos legais para o restabelecimento 

do benefício de auxílio-doença ou da concessão de aposentadoria por 

invalidez. Com a inicial, vieram os documentos sob os Id´s. 7791878 e 

7792023. Recebida a inicial, concedeu-se a Gratuidade de Justiça, 

constatando-se necessária, para fins de antecipação de tutela, a 

realização de perícia médica, com a posterior citação da Autarquia ré. 

Consoante o laudo pericial sob o Id. 11424859, a parte Requerente 

apresentou exames para comprovação das alegadas incapacidades, 

razão pela qual o Sr. Perito concluiu pela comprovação da incapacidade 

parcial e permanente de caráter evolutiva, contudo passível de 

reabilitação. Citada, a Autarquia Requerida não apresentou contestação 

sob o Id. 14070890. Por sua vez autora pugnou pela decretação de revelia 

da autarquia ré e manifestou sua concordância com o laudo pericial. Sob o 

id. 15268557 o feito foi saneado sendo decretada a revelia da ré, fixados 

os pontos controvertidos (o exercício de atividade laboral rural na forma 

exigida pela lei para obtenção do benefício) e designada audiência de 

instrução e julgamento. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Por inexistir matéria preliminar 

pendente de apreciação, passo a análise do mérito. Trata-se de ação que 

visa a concessão de aposentadoria por invalidez e o restabelecimento de 

auxílio-doença face ter a Autora sido acometido por doença funcional, 

com a redução de sua capacidade laborativa. A ação é procedente em 

parte. Explico. Dispõem o art. 25, “caput” e inciso I, e art. 42, “caput”, da 

Lei nº 8.213/91: “Art. 25. A concessão de prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência, ressalvado o disposto no art. 26: I – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; II – (...); III – 

(...). Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for 

o caso, a carência, será devida ao segurado que, estando ou não em 

gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” Da conjugação das 

citadas normas legais, conclui-se ser devida aposentadoria por invalidez 

ao segurado da Previdência Social que, cumprindo a carência de doze 

contribuições mensais, venha a ser considerado incapaz e insuscetível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

Assim sendo, são requisitos para a concessão de aposentadoria por 

invalidez: a) cumprimento do período de carência; b) qualidade de 

segurado; c) incapacidade total e definitiva para o trabalho. In casu, 

submetido a parte Requerente à perícia médica, atestou o expert do Juízo 

que existe incapacidade parcial e permanente para as funções que 

anteriormente exercia, as quais exigem esforço físico, assinalando a 

possibilidade de reabilitação, bem como procedimento cirúrgico apto a 

elidir, ou, ao menos minorar o mal que acomete a autora. Segundo constou 

no laudo pericial sob o Id. 11424859, com efeito, fora diagnosticado a 

ocorrência de “diagnóstico de fratura de colo do fêmur direito evoluindo 

para necrose da cabeça femoral e consequente artrose coxofemoral 

direita, constatado pelo Dr. Paulo Y. Kanashiro CRM 2199”; bem como que 

a incapacidade é permanente, sendo que a requerente aguarda a idade 

apropriada para artroplastia total de quadril direito. Em decorrência da 

patologia “há limitação funcional de membro inferior direito impossibilitando 

a requerente desenvolver suas atividades laborais no momento”, todavia 

“existe tratamento médico, cirúrgico e fisioterapêutico pela rede pública”, 

ressaltando que a autora está em idade de pleno desenvolvimento laboral, 

isto é, 36 anos de idade (7791600 – Pág. 1). Assim, em razão do 

diagnóstico apresentado sob o Id. 11424859, ante a ausência de inaptidão 

definitiva para qualquer espécie de trabalho e, considerando a idade da 

Autora, a permanência de sua incapacidade cumulada com a possibilidade 

de sua reabilitação, entendo que a improcedência do pedido de concessão 

de aposentadoria por invalidez é medida que se impõe e ainda, que o 

requerente DEVE se submeter ao programa de reabilitação profissional. 

Todavia, considerando a incapacidade parcial e temporária do Autor, 

concedo-lhe o AUXILIO-DOENÇA, devido desde a cessação do beneficio 

(18.10.2016 – Id. 7791878 – Pág. 1). Dessa forma, determino seja a parte 

Autora submetida a programa de reabilitação profissional, junto ao INSS, 

sob pena de cessação do benefício ora concedido, a ser implantado, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da autarquia 

previdenciária. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, com 

resolução de mérito para INDEFERIR o pedido de aposentadoria por 

invalidez e DEFERIR à parte Autora apenas o benefício do auxílio-doença, 

pelo período de 01 (um) ano, devido desde a cessação do benefício, em 

sede administrativa (18.10.2016 – Id. 7791878 – Pág. 1). Dessa forma, 

DETERMINO seja a Autora submetida a programa de reabilitação 

profissional, junto ao INSS, sob pena de cessação do benefício ora 

concedido, bem como se submeta a tratamento médico, fisioterapêutico e 

cirúrgico indicados no laudo pericial. Concedo a autora a antecipação dos 

efeitos da tutela, devendo o INSS implantar o benefício previdenciário no 

prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua ciência desta sentença; 

Inadmissível a condenação da parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual nº 7.603/2001. Sem custas, pelo que, condeno a requerida 

unicamente aos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor 

das parcelas vencidas. Sobre a condenação, deverão incidir juros 

moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do 
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art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção 

monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 

5º da Lei 11.960/09 (ADIs nº 4357/DF e 4.425), deverá ser calculada com 

base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. 

INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Requisitem-se o pagamento dos honorários periciais junto ao sistema 

AJG-JF. Nos termos do art. 1.288 da CNGC, estes são os dados da 

implantação do benefício: nome do Segurado: MARIA APARECIDA DA 

SILVA DE OLIVEIRA; beneficio concedido: Auxílio-doença; renda mensal: 

91% (noventa e um por cento) do salário de contribuição; data do inicio do 

benefício: indeferimento do pedido administrativo (18-10-2016), pelo 

período de 01 (um) ano, a contar da intimação da requerida dessa 

sentença; prazo para autarquia cumprir a sentença: 60 (sessenta) dias 

para o seu cumprimento. Certificado o trânsito em julgado, caso não seja 

requerido o cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, ao 

arquivo com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 23 de novembro de 2018 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA LOPES BONIFACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas 

processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme Enunciados nº 

117, 142 e 156 do FONAJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-87.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL TEODORO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000332-87.2016.8.11.0007 REQUERENTE: RAFAEL TEODORO CORREIA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Considerando que o autor foi 

condenado ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária e que 

a parte requerida foi quem efetuou a quitação de tais verbas, conforme 

petição juntada no ID num. 12847309, determino que sejam adotadas as 

providências necessárias voltadas à restituição do montante referente as 

custas e taxas em favor da requerida Azul Linhas Aéreas. 

Concomitantemente, intime-se o autor para pagamento das custas 

processuais e taxa judiciária em cinco dias, nos termos da CNGC/MT. 

Recolhidas tais verbas, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas 

de praxe e, caso contrário, proceda-se de acordo com as normas da 

CNGC. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 de junho de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001764-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SCHWERTNER CHARAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

MY SHOP BRASIL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL JUNIOR MENDES BONANI OAB - SP326538 (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração apresentados pela parte 

requerida MY SHOP BRASIL LTDA - ME, foram interpostos 

tempestivamente. Certifico ainda, que procedo a intimação da parte autora, 

do inteiro teor dos embargos de declaração apresentados, para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003244-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLECIO RIKER FAHY (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico ainda, que procedo a intimação do autor, na 

pessoa de seu advogado, do inteiro teor da certidão da Sra. Oficiala de 

Justiça, ID - 16686497, bem como para indicar o endereço atualizado do 

réu, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito. Alta Floresta, 27 de novembro de 2018 Maria Izabel 

dos Anjos Olsen

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000089-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000089-75.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GILBERTO PEREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. A parte devedora informou 

que efetuou o pagamento do valor da condenação (ID. nº. 16410619) e a 

parte credora postulou pela expedição de alvará da quantia depositada, 

indicando a conta corrente para transferência, bem como a intimação da 

devedora para efetuar o pagamento do valor remanescente, apresentando 

planilha atualizada do débito, conforme evento nº. 16428756. Sendo 

assim, expeça-se alvará eletrônico para liberação do valor depositado 

judicialmente em favor da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) 

possua no instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso 

contrário, intime-se a credora para proceder a devida regularização, em 

05 (cinco) dias. Determino a intimação da parte devedora para efetuar 

pagamento integral da dívida, de acordo com o cálculo apresentado pela 

autora ou impugnar o valor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o 

valor devido ser acrescido de multa. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 23 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011229-55.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

JUSCILENE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011229-55.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: OI S.A EXECUTADO: JUSCILENE 

DOS SANTOS Vistos. Inicialmente, retifique-se a autuação processual 

para que conste somente DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA no polo ativo da execução, conforme Id. num. 15342642. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 

512 da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

infrutífera a penhora eletrônica de valor integral. Assim, intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis 

de penhora, sob pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 23 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000091-16.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa 

de seus representantes legais, do inteiro teor da juntada do ID nº 

16662990, bem como para indicar os dados bancários: número da conta 

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

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

valores. Alta Floresta - MT, 27 de novembro de 2018 Maria Izabel dos 

Anjos Olsen Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002668-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FAGNER PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO(A))

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu 

Patrono, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao recolhimento 

das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu 

Patrono, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao recolhimento 

das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-10.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu 

Patrono, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao recolhimento 

das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000984-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu 

Patrono, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao recolhimento 

das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001134-85.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu 

Patrono, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao recolhimento 

das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001370-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DOUGLAS SALLES ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu 

Patrono, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao recolhimento 

das custas processuais.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003392-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUTON LEMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 26 de 1025



Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003392-97.2018.8.11.0007 REQUERENTE: NEUTON LEMOS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Analisando detidamente o 

presente feito verifica-se que as provas até então produzidas não 

permitem a conclusão certeira acerca dos fatos que ensejaram a 

distribuição da ação, mormente os termos em que ocorreu a contratação 

pelo autor com a ré. Desse modo, e em atenção ao que estabelece o artigo 

369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO para o 

dia 31 DE JANEIRO DE 2019 às 16h00min. As testemunhas, até o máximo 

de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e 

julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente 

de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. Em tempo, tendo 

em vista que a autora não informou se recebeu ou não o importe de R$ 

1.121,12 (mil cento e vinte e um reais e doze centavos) indicados no 

documento de ID nº. 16307493, intime-se o requerente para que esclareça 

tal ponto, apresentando extrato bancário a comprovar sua alegação. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o 

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

18 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002092-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

representante legal, do inteiro teor da juntada da Certidão do ID – 

16694352, bem como para indicar o endereço do Executado, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Alta 

Floresta, 27 de novembro de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001725-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001725-76.2018.8.11.0007 REQUERENTE: NEILOR RIBAS NOETZOLD 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Analisando detidamente o 

presente feito verifica-se que o documento apresentado pela parte 

requerente com o escopo de comprovar seu domicílio nesta comarca não 

tem o condão de produzir tal prova. Entrementes, apesar de inexistir 

legislação sobre quais os documentos devem ser aceitos para comprovar 

o endereço, usualmente o Governo Federal tem adotado a seguinte 

relação: 1) contas água, luz, telefone (celular ou fixo); 2) contrato de 

aluguel com firma reconhecida em cartório; 3) declaração do Imposto de 

Renda relativo ao último; 4) contracheque emitido por órgão público; 5) 

demonstrativos enviados pelo INSS ou SRF; 6) termo de rescisão de 

contrato de trabalho; 7) boleto de cobrança de plano de saúde, 

condomínio, financiamento imobiliário ou mensalidade escolar; 8) fatura de 

cartão de crédito; 9) extrato do FGTS enviado pelo Caixa Econômica 

Federal; 10) carnê de cobrança de IPTU ou IPVA 11) registro de 

Licenciamento de veículos; 12) multa de trânsito; 13) laudo de avaliação de 

imóvel emitido pela Caixa Econômica Federal; 14) escritura de imóvel. Em 

tempo, não se desconhece o disposto na Lei nº. 7.115/83, porém é certo 

que se tratando de declaração emitida unilateralmente pela parte, que 

desmunida de qualquer outro documento não tem força probante. 

Ademais, este juízo tem aceitado tal declaração quando acompanhado de 

um comprovante de residência válido, emitida pelo proprietário do imóvel 

declinado no aludido documento, com firma reconhecida em cartório. De se 

observar que o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece os critérios de 

competência para julgamento das causas estabelecidos naquela lei, bem 

como que a competência do juiz é um dos pressupostos processuais 

indispensáveis ao deslinde do feito. Ademais, não se pode olvidar que no 

bo jo  dos  au tos  n º .  0042256-48 .2018 .8 .11 .0000  e  n º . 

0042770-98.2018.811.0000, a Presidência do Conselho de Supervisão dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso recomendou que os 

serventuários da justiça atuem com maior rigor quanto à comprovação do 

domicílio das partes, visando evitar a prática de fraude. Desse modo, 

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

inicial, comprovando o domicílio nesta comarca, através de qualquer dos 

documentos declinados na relação supratranscrita, sob pena de extinção. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002355-35.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GENILDA APARECIDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em consonância 

com o disposto no artigo 38, da Lei n.º 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, CPC. I – Preliminares a) 

Ilegitimidade passiva Em contestação conjunta as requeridas alegam a 

ilegitimidade passiva do Banco Bradesco para a demanda, sob o 

argumento de que o apontamento fora indicado pelo Banco Losango. 

Consoante comprovam os documentos instruíram a exordial, registrada 

reclamação junto ao PROCON pela autora, quem encaminhou resposta 

noticiando a baixa da negativação fora o Banco Bradesco, demonstrando 

ser o responsável pelo caso (ID nº. 13964394). Assim, sendo o Banco 

Bradesco sucessor do Banco Losango, se demonstra parte legítima a 

figurar na presente demanda. A propósito, eis o entendimento 

jurisprudencial que colaciono: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO 

DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ASIA MOTORS DO BRASIL. 

REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO À KIA MOTORS DO BRASIL. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DEMANDA SUBMETIDA AO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUESTÃO RELATIVA À SUCESSÃO 

EMPRESARIAL QUE NÃO PODE CONSTITUIR ÓBICE À REPARAÇÃO DO 

DANO AO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM 

DEMANDA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES. LEGITIMIDADE DA PARTE 
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MANTIDA SOB PENA DE DECISÕES CONFLITANTES. PENHORA MANTIDA. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70078896347, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 14/11/2018). Desse modo, afasto a 

preliminar arguida. b) Inépcia da petição inicial Defendem as requeridas e 

inépcia da inicial, sob o argumento de que não instruída com documento 

indispensável a sua propositura, qual seja, comprovante de residência em 

nome da autora. Não prospera a alegação, uma vez que não pode o Juiz, 

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

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

sentido: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO 

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

autora por ausência de disposição legal, consoante previsto nos artigos 

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

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

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

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

presumem-se verdadeiros os dados fornecidos pela requerente na peça 

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

comprovante de residência não enseja a extinção do processo por 

carência de ação ou ausência de pressupostos de constituição de 

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

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

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

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

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

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

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

Apelação provida. Sentença anulada, com a determinação de regular 

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

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

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

importante asseverar que o rito dos Juizados Especiais é pautado pela 

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

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

Destarte, o documento de ID nº. 15505745 comprova o domicílio da autora 

na comarca, razão pela qual afasto a preliminar arguida. II – Mérito No 

mérito, afirma a autora GENILDA APARECIDA DE OLIVEIRA que no final do 

ano de 2017 tomou conhecimento de que aos 29/09/2015 teve o nome 

indevidamente lançado pela ré BANCO LOSANGO, em cadastro de 

inadimplente, em razão de dívida cuja origem desconhece, no importe de 

R$ 290,72 (duzentos e noventa reais e setenta e dois centavos), vencida, 

em tese, aos 14/08/2015. Afirma que procurou o PROCON local e em 

resposta apresentada pelo BANCO BRADESCO, sucessora do BANCO 

LOSANGO, restou informado que a negativação fora excluída, contudo, 

sendo indevida pretende a declaração da inexistência do débito bem como 

a reparação pelo prejuízo moral suportado. Por seu turno as requeridas 

alegam em contestação conjunta que não praticaram qualquer ilícito, e que 

possivelmente também foram vítimas de uma fraude, defendendo ainda a 

inocorrência de dano moral em razão de outra negativação em nome da 

autora. Trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das 

partes ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, 

caput, do CDC, e considerando o imbróglio apresentado, pertinente a 

inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC. O 

cerne da questão consiste em elucidar a legalidade ou não da negativação 

do nome da autora pela instituição financeira requerida, uma vez que esta 

nega a existência de dívida entre eles. A seu turno, a ré limitou-se a 

defender a ocorrência de fraude, o que não afasta sua responsabilidade 

pela negativação. Dessa forma, o ônus estará a cargo do autor, quando 

necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os 

fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos 

do artigo 373, II do CPC, não tendo o banco se desincumbiu de seu ônus. 

Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – 

(...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição 

do nome da autora em cadastro de inadimplente em razão de dívida não 

contraída por ela, evidencia-se a ocorrência de possível fraude na 

contratação. Vale anotar que a conduta desidiosa da empresa de não 

confirmar a identidade do contratante reclama sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. O nexo de causalidade 

do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação entre a má 

prestação de serviço, caracterizada na fragilidade do sistema de 

atendimento disponibilizado aos clientes, que permite a contratação de 

serviços por um terceiro estelionatário gerando transtornos ao 

consumidor. Desse modo, configurada a responsabilidade da requerida 

quanto ao dano sofrido pelo consumidor em decorrência da inscrição 

indevida em cadastro de inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais 

em decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é 

uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de 

título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral 

se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade da súmula 385 do STJ. Com efeito, da análise do documento 

de ID nº. 13964394– Pág. 3 verifica-se a existência de outra inscrição, 

entretanto, posterior aquela objeto da presente demanda, inexistindo, 

assim, a preexistência tratada pela referida súmula. Sobre o assunto, 

trago os seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). III – Dispositivo Ante o exposto, afasto as 

preliminares arguidas e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexigibilidade do débito R$ 290,72 (duzentos e noventa reais e setenta e 

dois centavos), devendo ser excluída a inscrição correspondente no 

cadastro de inadimplentes. b) CONDENAR as rés solidariamente, a 

pagarem à parte autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título 

de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença 

(Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento danoso (29/09/2015), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

26 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002356-20.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GENILDA APARECIDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A., ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Dispensado o 

relatório, em consonância com o disposto no artigo 38, da Lei n.º 9.099/95. 

Inobstante a apresentação de contestação pela requerida ITAU UNIBANCO 

S/A (ID nº. 14779465), vê-se que apesar de devidamente citada e intimada 

(ID nº. 14309516 e 14846958) esta não compareceu a sessão de 

conciliação realizada (ID nº. 14796214), tampouco justificou sua ausência. 

Desse modo, forçoso faz-se reconhecer a revelia da demandada, nos 

termos do artigo 20 da Lei nº. 9.099/95, Enunciado 78 do FONAJE e artigo 

344 do CPC, que dispõem: Art. 20. Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz. ENUNCIADO 78 – O oferecimento 

de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento pessoal da 

parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia (XI Encontro – Brasília-DF). 

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Portanto, decreto a revelia da requerida. Passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, I, CPC. I – Mérito No mérito, afirma a 

autora GENILDA APARECIDA DE OLIVEIRA que no final do ano de 2017 

tomou conhecimento de que aos 11/09/2017 teve o nome indevidamente 

lançado pela ré IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S/A, em cadastro de inadimplente, em razão de dívida cuja 

origem desconhece, no importe de R$ 3.098,01 (três mil e noventa e oito 

reais e um centavo), vencida, em tese, aos 15/08/2015. Afirma que 

procurou o PROCON local e em resposta apresentada pelo ITAU 

UNIBANCO S/A restou informado que houve a contratação de um cartão 

de crédito em nome da autora, possivelmente de forma fraudulenta, que 

procedeu a exclusão da negativação, contudo, sendo indevida pretende a 

declaração da inexistência do débito bem como a reparação pelo prejuízo 

moral suportado. Por seu turno a requerida IRESOLVE alega que o 

impasse fora solucionado na esfera administrativa, e a negativação fora 

retirada, inexistindo dano moral a ser reparado. Ainda, requereu a 

exclusão do ITAU do polo passivo sob o argumento de que o crédito fora 

cedido. Trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das 

partes ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, 

caput, do CDC, e considerando o imbróglio apresentado, pertinente a 

inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC. O 

cerne da questão consiste em elucidar a legalidade ou não da negativação 

do nome da autora pela instituição financeira requerida, uma vez que esta 

nega a existência de dívida entre eles. Primeiramente, pontuo que não 

prospera o pedido formulado pela IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A de exclusão do ITAU 

UNIBANCO do polo passivo, sob o argumento de que o crédito fora à ela 

cedido. Tratando-se de relação de consumo a responsabilidade dos 

fornecedores de produto e serviços é objetiva e solidária de todos os 

integrantes da cadeia de consumo à luz do que determina os artigos 7.º, 

parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, devendo as rés responder em 

conjunto pelos prejuízos causados ao consumidor. Sobre o assunto, eis o 

entendimento jurisprudencial que colaciono: AGRAVO REGIMENTAL – 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSTENTADA PELA APELANTE 

ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

REJEITADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC 

- MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO PELO MAGISTRADO A QUO – 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 20, § 3º, DO CPC – RECURSO 

IMPROVIDO. Constatada que a inscrição indevida do Apelado junto aos 

órgãos de proteção ao crédito fora realizada pela Apelante, deve ser 

mantida a sua legitimidade para compor o polo passivo da demanda. 

Cedente e cessionária respondem solidariamente perante o consumidor 

pelos danos advindos da cessão, conforme disposição do art. 7º, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A inscrição de 

maneira indevida nos órgãos de proteção ao crédito, configurando dano 

moral “in re ipsa”, presumido, que dispensa a comprovação da extensão 

do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato, consoante 

entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Para a fixação 

da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do 

dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das 

partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual deve ser mantido o 

quantum. Os honorários advocatícios devem ser fixados com fulcro no 

artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável o 

percentual fixado pelo Juízo singular de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação. (Ag 34803/2015, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015). Analisando 

detidamente os autos verifica-se que a tese defensiva da ré se limita a 

ocorrência de fraude, o que não afasta sua responsabilidade pela 

negativação. Dessa forma, o ônus estará a cargo do autor, quando 

necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os 

fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos 

do artigo 373, II do CPC, não tendo qualquer das demandadas se 

desincumbiu de seu ônus. Entrementes, o Código de Defesa do 

Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida não contraída por ela, 

evidencia-se a ocorrência de possível fraude na contratação. Vale anotar 

que a conduta desidiosa da empresa de não confirmar a identidade do 

contratante reclama sua responsabilização por eventuais prejuízos 

suportados pelo consumidor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado 

pela parte ré se configura na ligação entre a má prestação de serviço, 

caracterizada na fragilidade do sistema de atendimento disponibilizado aos 

clientes, que permite a contratação de serviços por um terceiro 

estelionatário gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação 

moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Cinge-se da exordial que a autora 

pleiteia indenização por danos morais em decorrência de inscrição em 

cadastro de inadimplente realizada pela requerida em 11/09/2017. 

Contudo, o documento de ID nº. 13965051 da conta de que em 29/09/2015 

houve outro apontamento em nome da autora. Entretanto, na hipótese, a 

anotação anterior não pode servir de condão para afastar a pretensão 

inicial, uma vez que restou aduzido tratarem-se de inscrição tão ilegítima 

quanto à em espeque, e de igual modo, é objetos de discussão judicial, 

conforme se depreende dos autos nº. 1002355-35.2018.8.1.0007, em 

trâmite perante esse juízo. Tal situação confere verossimilhança às 

alegações da autora e consequente a plausibilidade do direito invocado. 

Desse modo, havendo indício que a anotação preexistente é ilegítima, 

inviável, portanto, a aplicação da Súmula nº 385 do STJ. Nesse sentido, é 

o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL 
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– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA INEXISTENTE – FRAUDE – FURTO DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – PREJUÍZO IN 

RE IPSA – DISCUSSÃO JUDICIAL DE NEGATIVAÇÕES ANTERIORES – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N° 385 DO STJ — QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL READEQUADO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não incide a regra da 

Súmula n° 385 do Superior Tribunal de Justiça, quando a anotação 

preexistente em nome da vítima não se revestir de legitimidade, diante do 

ajuizamento de ação judicial para esse fim. Demonstrado o ato ilícito com a 

inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, 

independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é 

presumido, basta a ocorrência do fato que o gerou. (...). (Ap 89439/2017, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 16/10/2017). Nessa linha de 

intelecção, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o dano moral em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

CPC para: a) DECLARAR a inexigibilidade do débito de R$ 3.098,01 (três 

mil e noventa e oito reais e um centavo) objeto da negativação de ID nº. 

13965051 – página 5. b) CONDENAR as rés solidariamente, a pagarem à 

parte autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 

STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(11/09/2017), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

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

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

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003505-85.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON COUGO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003505-85.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANDERSON COUGO SOARES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da nº. Lei nº. 9.099/95. Passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, do CPC. No 

mérito, afirma o autor ANDERSON COUGO SOARES que nos anos de 2015 

e 2016 passou por dificuldades financeiras que ensejaram a contração de 

dívidas junto ao BANCO BRADESCO S/A, e que no ano de 2017 

renegociou os débitos havidos, contudo, ainda assim, teve o nome 

inserido em cadastro de inadimplente, pretendendo a reparação pelo dano 

moral suportado. Por seu turno, a instituição financeira afirma que não há 

dano moral a ser indenizado uma vez que a dívida existe e o autor a 

reconhece. Analisando detidamente o presente feito verifica-se que o 

autor não se desincumbiu do ônus que lhe incumbe, nos termos do artigo 

373, I, do CPC, mormente no que atine a comprovação de fato constitutivo 

de seu direito. Com efeito, analisando os documentos que instruíram a 

exordial, apesar de não ter sido encartado qualquer extrato de anotações 

emitido pelos órgãos de proteção ao crédito, verifica-se do ID nº. 

11164948 – páginas 16 e 19 que em 02, 10 e 15 de agosto de 2017 o 

BRADESCO registrou pendências financeiras em nome do autor junto ao 

SERASA. Ainda, o documento de ID nº. 11164948 – página 8 demonstra 

que em 09/09/2017 o autor enviou e-mail a instituição financeira requerida 

solicitando apoio para regularização de sua situação financeira junto ao 

banco. Vale anotar que o autor confessa que contraiu dívidas com a parte 

requerida de modo que, a inscrição do seu nome em cadastro de 

inadimplente consiste no exercício regular de um direito, não havendo que 

se falar em reparação por dano moral em decorrência da anotação. O fato 

de ter negociado o débito e parcelado os pagamentos não ensejam a 

presunção do adimplemento e assim não implicam necessariamente na 

exclusão das anotações, de se frisar, não efetivamente comprovadas. 

Vale anotar que realizada consulta com o CPF do autor junto ao da CDL 

Alta Floresta/MT não se constatou a existência dos apontamentos 

constantes da exordial, consoante comprova o extrato que antecede a 

presente sentença. Entrementes, vigora no ordenamento jurídico brasileiro 

o princípio do pacta sunt servanda, do latim “os pactos devem ser 

cumpridos” e constitui um princípio da força obrigatória de um contrato. As 

partes gozam do direito da liberdade de contratar, e o contrato firmado 

torna-se a lei entre elas, sendo que seu descumprimento acarreta o dever 

de indenizar por parte do inadimplente. Destarte, o Código Civil estabelece 

que: Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos 

limites da função social do contrato. Art. 422. Os contratantes são 

obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 

execução, os princípios de probidade e boa-fé. Ora, para que os danos 

morais sejam reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a 

natureza da lesão e o porte econômico das partes. É importante observar, 

inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a 

regra, moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e 

sem causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência 

com o caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso 

dos autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer 

lesão à moral da parte autora com a anotação de seu nome nos cadastros 

dos maus pagadores, uma vez que reconhecida a origem e existência do 

débito, portanto, não há que se falar em indenização por danos morais. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos 

do art. 487, I, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002374-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PINHEIRO ORIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002374-41.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RAFAEL PINHEIRO ORIOLI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – 

Preliminares a) Inépcia da inicial – Ausência de consulta extraída no balcão 

dos órgãos de proteção ao crédito A ré pretende a extinção da ação sem 

resolução do mérito sob o argumento de que a exordial não está 

acompanhada de provas do alegado pelo autor, porquanto não trouxe aos 

autos o comprovante original da inscrição em cadastro de inadimplente 

emitida pelo órgão oficial (319, VI; 330, I e 485, I todos CPC). Com efeito, 
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verifica-se como requisito da peça inicial a juntada dos documentos 

indispensáveis à propositura da ação sem, contudo, haver qualquer 

menção à necessidade de juntada de comprovante original de informação 

de inscrição negativa. A toda evidência, optou o legislador por presumir a 

veracidade das informações fornecidas, de forma a facilitar o acesso à 

Justiça, evitando fórmulas burocráticas que mais se prestam a afastar a 

parte de receber a prestação jurisdicional pretendida. Cabe ressaltar, 

ainda, que vige o princípio da boa fé quanto aos documentos juntados pela 

parte postulante, não sendo crível presumir que o documento apresentado 

não esteja em conformidade com aquele postulado, mormente em razão do 

fato de o autor poder responder pela litigância de má fé ao pleitear direito 

que não lhe assiste. Desse modo, comungo do entendimento de que a 

exigência de juntada de documento original que demonstre a inscrição 

negativa caracteriza excesso de formalismo, com o potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida. Destarte, 

impende anotar que a requerida também aduz em sua tese defensiva que 

a inscrição é legítima, confirmando assim que inseriu o nome da parte 

autora em cadastro de inadimplente. Afasto a preliminar arguida. a) Inépcia 

da petição inicial – Comprovante de Residência Defende a requerida a 

inépcia da inicial, sob o argumento de que esta não fora instruída com 

documento indispensável a sua propositura, qual seja, comprovante de 

residência em nome da parte autora. Entretanto, apesar de tal fato, por si 

só, não ser motivo para extinção da ação, ainda que o fosse, é certo que 

aludido documento encontra-se encartado ao ID nº. 13990688, razão pela 

qual afasto a preliminar arguida. II – Mérito No mérito, afirma o autor 

RAFAEL PINHEIRO ORIOLI que teve o nome indevidamente inscrito em 

cadastro de inadimplente pela ré VIVO S/A, em razão de dívida cuja origem 

desconhece, no importe de R$ 373,32 (trezentos e setenta e três reais e 

trinta e dois centavos), vencido em 06/05/2016. Por seu turno a requerida 

defende a legalidade da cobrança, sob o argumento de que o autor 

contratou e utilizou os serviços de telefonia, sendo a inscrição em 

cadastro de inadimplente um exercício regular do direito, instruindo a 

contestação com telas sistêmicas a comprovar o alegado. Realizada 

audiência de conciliação o autor afirmou que o débito lhe pertence, 

contudo, discorda dos valores cobrados a título de juros, afirmando ainda 

que solicitou o cancelamento dos serviços bem antes da negativação, 

porém não foi realizado. Desse modo, com base no livre convencimento 

motivado e analisando as provas produzidas constata-se a existência de 

relação jurídica entre as partes, confessada pela parte autora. Segundo 

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

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

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

se a demandante não efetuou o pagamento dos serviços contratados e 

utilizados, de forma justa, adequada e contratualmente amparada, razão 

pela qual fora inserido corretamente nos órgãos de proteção ao crédito 

pela ré. Apesar de afirmar que solicitou o cancelamento dos serviços 

antes da negativação, sequer afirma quando ocorreu, sendo certo ainda 

que o autor inovou na tese defensiva, uma vez que na exordial afirmava 

desconhecer a origem do débito. Nessa senda, a inscrição do nome do 

devedor inadimplente em cadastros restritivos de crédito configura-se 

exercício regular de direito. Destarte, impende anotar que realizado em 

Gabinete consulta online - CDL SPC/SERASA de Alta Floresta – MT, restou 

comprovada a existência de outras OITO negativações anteriores, e SETE 

posteriores aquela discutida na lide em nome do autor, conforme extrato 

que acompanha a sentença. No caso dos autos, repito, as circunstâncias 

indicam que não existiu qualquer lesão à moral da parte autora com o 

apontamento de seu nome nos cadastros dos maus pagadores, uma vez 

que a dívida existe e fora por ele reconhecida, portanto, não há que se 

falar em indenização por danos morais. Confessada a autoria e legalidade 

da dívida, o pedido contraposto prospera devendo o autor pagar os 

valores objetos da inscrição. Do mesmo modo, também procede a 

pretensão da demandada na condenação do autor as penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé. Consoante explanado, no caso em tela 

a parte demandante deduziu pretensão que conscientemente não tinha 

direito, posto que confessou que contratou e utilizou os serviços da 

requerida e por liberalidade não efetuou o pagamento das faturas. Resta 

evidenciada a conduta vil e ardiolosa da parte que move o Poder Judiciário 

e pleiteia reparação por dano moral em decorrência de sua inadimplência 

consciente, o que contraria a probidade processual e autoriza o 

reconhecimento da litigância de má-fé, consoante artigo 80, I, do CPC. Os 

fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. III - Dispositivo 

Ante o exposto, afasto as preliminares arguidas e JULGO IMPROCEDENTE, 

a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em tempo, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

para CONDENAR o autor a efetuar o pagamento do importe total de R$ 

373,32 (trezentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos), 

correspondente à dívida objeto da inscrição em cadastro de inadimplente. 

Em tempo, CONDENO parte autora ao pagamento de multa de 9,9% e de 

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

do pagamento, bem como ao pagamento das custas do processo e dos 

honorários do advogado que fixo no montante de 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-55.2018.8.11.0007
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001319-55.2018.8.11.0007 REQUERENTE: NATAL APARECIDO 

FORTUNATO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Cinge-se dos autos que 

a parte autora, apesar de devidamente intimada (ID nº. 14310453), não 

compareceu à sessão de conciliação, consoante termo juntado na 

movimentação de ID n.º 15045984. Desse modo, a extinção da ação é à 

medida que se impõe, em atenção ao que prevê o artigo 51 da Lei nº. 

9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Registre-se que ao autor faltoso é imposto o dever de pagar as 

custas do processo, nos termos o art. 949, inciso II, da CNGC do Estado 

de Mato Grosso, podendo ser isento de tal ônus somente se restar 

provado que a ausência decorreu de força maior, nos termos do artigo 51, 

§ 2º da Lei nº 9.099/95. Entretanto, verifica-se que a parte autora 

requereu a justiça gratuita e por tais razões deixo de condená-la no 

pagamento de custas processuais. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do 

CPC combinado com o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Intime-se, 

lembrando que caso a parte autora não possua advogado constituído nos 

autos, é dispensada a intimação da parte, conforme Enunciado nº 13 do 

XIV Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso. Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se de acordo 

com a CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento das custas 

processuais. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

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

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

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003395-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003395-52.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA AUGUSTA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Analisando 

detidamente o presente feito verifica-se que as provas até então 

produzidas não permitem a conclusão certeira acerca dos fatos que 

ensejaram a distribuição da ação, mormente os termos em que ocorreu a 

contratação pela autora com a ré. Desse modo, e em atenção ao que 

estabelece o artigo 369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E 

INSTRUÇÃO para o dia 31 DE JANEIRO DE 2019 às 15h00min. As 

testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à 

audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte que as tenha 

arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for 

requerido. Em tempo, tendo em vista que a autora não informou se 

recebeu ou não o importe de R$ 1.285,56 (mil duzentos e oitenta e cinco 

reais e cinquenta e seis centavos) indicados no documento de ID nº. 

16312167, intime-se a requerente para que esclareça tal ponto, 

apresentando extrato bancário a comprovar sua alegação. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

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

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

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

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003409-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA BISPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT16612 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SL MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONIR ADRIANO CONTREIRA OAB - MT0022337A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação da parte executada, na 

pessoa de seu representante legal, para indicar os dados bancários: 

número da conta (corrente ou poupança), nº da Agência, Banco e nº do 

CPF/CNPJ do titular da conta, no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior 

transferência de valores. Certifico ainda, que caso o valor seja transferido 

ao advogado, juntar procuração com poderes específicos. Alta Floresta - 

MT, 27 de novembro de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora 

Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010641-53.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR SIEBERT UTSUNOMIYA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALIA MARIA KUSTER (EXECUTADO)

ADEMIR GERONIMO (EXECUTADO)

NORTE - VIDROS - COMERCIO DE VIDROS E ARTEFATOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010641-53.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: VITOR SIEBERT UTSUNOMIYA 

EXECUTADO: NORTE - VIDROS - COMERCIO DE VIDROS E ARTEFATOS 

LTDA - ME, ROSALIA MARIA KUSTER, ADEMIR GERONIMO Vistos. 

Perscrutando os autos, constato que o exequente requereu a 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, tendo 

em vista o estado de insolvência da empresa, bem como diante do nítido 

propósito da parte devedora de frustrar o ressarcimento de 

consumidores. Citados, os sócios proprietários quedaram inertes. 

Verifica-se que a empresa não possui bens passíveis de penhora. 

Ademais, a penhora on line, por meio do sistema BACENJUD, restou 

infrutífera. Portanto, ante o possível estado de insolvência da empresa ré, 

bem como a ausência de bens penhoráveis, a pretensão do credor está 

perfeita harmonia com o art. 28, do CDC e art. 50, do CC, bem como em 

consonância com a jurisprudência acerca do tema. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO 

DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA 

EMPRESA. CABIMENTO. Conforme o entendimento do STJ, o encerramento 

irregular da empresa presume-se o abuso da personalidade jurídica, seja 

pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, apto a embasar o 

deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, 

para se buscar o patrimônio individual de seus sócios. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70046316469, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto 

Carvalho Fraga, Julgamento: 22/11/2012).” Dessa forma, com fulcro no 

artigo 28 do CDC, DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica da executada, para a inclusão dos sócios proprietários ROSALIA 

MARIA KUSTER E ADEMIR GERONIMO no polo passivo da ação, devendo 

ser promovida a devida inclusão pela Secretaria do Juizado Especial. Por 

consequência, DEFIRO o pedido de penhora de dinheiro, em depósito ou 

aplicação financeira, por meio eletrônico (sistema BACENJUD), em nome 

dos sócios, conforme requerido pelo credor no evento de n. 16380158, o 

que já foi feito em gabinete, restando infrutífera a tentativa, visto que foi 

encontrado valor irrisório, cujo desbloqueio já foi ordenado. Assim, 

intime-se a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando 

bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 23 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011301-42.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CANTONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ASMAR (EXECUTADO)

SILVANA DE ARAUJO (EXECUTADO)

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (EXECUTADO)

EDUARDO ASMAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO OAB - SP0128462A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011301-42.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ CANTONI EXECUTADO: 

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, MARCELO ASMAR, 

EDUARDO ASMAR, SILVANA DE ARAUJO Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 

da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já 

foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a 

tentativa. Assim, com fulcro no art. 835, X, do CPC, DEFIRO o pedido 

formulado pela credora de penhora de recebíveis de cartão de crédito e 

débito da empresa devedora na proporção de 10% (dez por cento) do 

faturamento até atingir o limite do valor exequendo, conforme orientação 

jurisprudencial do Estado de Mato Grosso, in verbis: “CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - PENHORA SOBRE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO E 
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DÉBITO DA EMPRESA DEVEDORA – POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DO 

PERCENTUAL - PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE E DA 

PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É 

possível a penhora sobre recebíveis de cartão de crédito, desde que 

fixado percentual razoável, nos termos do que dispõe o art. 620, do CPC, 

viabilizando a continuidade das atividades da empresa sem representar 

prejuízo ao credor. Cabível a penhora sobre o faturamento, mas no 

percentual de 10%, levando-se em conta tanto o princípio da efetividade 

quanto da preservação da empresa. Penhora nas contas bancárias 

mantida na integralidade, por não haver comprovação que represente o 

faturamento da empresa ou comprometa as suas atividades.” (TJMT. AI 

41659/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 

29/06/2015). Oficiem-se às Administradoras de Cartões informando sobre 

a penhora e requisitando o deposito judicial dos valores, devendo constar 

nos ofícios todos os CNPJs pertencentes à executada. Comprovado o 

depósito judicial, intimem-se as partes, esclarecendo à executada que o 

prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora integral do valor exequendo 

ou do depósito espontâneo, conforme Enunciados n.º 117 e 142 do 

FONAJE e Súmula n.º 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Intime-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 27 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001935-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DOS SANTOS LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001935-64.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: RAFAEL GOMES NETO 

EXECUTADO: DIEGO DOS SANTOS LOPES Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 

da CNGC/MT, o que foi feito em gabinete sobre o valor exequendo. 

Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em 

gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a penhora eletrônica 

de valor integral. Assim, intime-se a parte exequente para manifestar em 

05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de novembro 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-73.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA KELLY PACHECO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO(A))

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

W.R. QUILICI VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000654-73.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MAIRA KELLY PACHECO 

PINHEIRO REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., W.R. QUILICI VIAGENS E TURISMO LTDA Vistos. A parte 

devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a parte 

credora requer o levantamento do valor depositado judicialmente, bem 

como requer a intimação da executada para pagar o valor remanescente, 

conforme consta no evento nº. 16637422. EXPEÇA-SE imediatamente 

alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor 

do advogado da parte credora, DESDE QUE o patrono possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso contrário, 

intime-se a credora para proceder a devida regularização, em cinco dias. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Por fim, 

INTIMEM-SE as executadas para, em cinco dias, efetuarem o pagamento 

do montante remanescendo do débito, indicado pela credora no ID nº 

16637422, sob pena de penhora de bens. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 27 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004183-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S A A BRAZ DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA ALTA FLORESTA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1004183-66.2018.8.11.0007 REQUERENTE: S A A BRAZ DE OLIVEIRA - 

ME REQUERIDO: IMOBILIARIA ALTA FLORESTA LTDA - ME Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória, visando a retirada 

do nome da parte requerente do cadastro de títulos protestados. 

Analisando os documentos apresentados, em confronto lógico com os 

argumentos expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos 

exigidos para o deferimento do pedido de tutela de urgência, quais sejam: 

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

processo. Com efeito, a probabilidade do direito está revelada pelos 

documentos acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo de dano é 

evidente, pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes 

dos registros de títulos protestados que restringem crédito, trazendo 

efeitos negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. 

Ademais, não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão 

em Juízo, sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol 

de inadimplentes. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C 

ANULAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO - 

DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - 

SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO - INCUMBÊNCIA DO CREDOR 

QUE EXPRESSAMENTE ASSUMIU O ÔNUS - DOCUMENTOS QUE 

COMPROVAM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PROTESTADA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR - 

MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO - VALOR DESPROPORCIONAL - 

REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 

Rejeita-se o argumento de que a obrigação pela baixa do registro no 

Cartório de Protestos era do devedor (artigo 26 da Lei 9.492/97), no caso 

em que, expressamente, o credor assumiu tal ônus. O deferimento da 

inversão do ônus da prova em favor do autor encontra ressonância nas 

normas processuais vigentes e com as finalidades das normas 

consumeristas, notadamente ante a presença da hipossuficiência do 

consumidor. O objetivo da multa não é indenizar, mas estimular o 

cumprimento da obrigação específica, em razão da sua natureza inibitória 

e coercitiva, caso em que verificada a falta de razoabilidade, o valor da 

multa cominatória merece ser reduzido, observadas as circunstâncias do 

fato, a relevância do direito e a capacidade econômica das partes.” (TJMT. 

AI 64827/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 15/08/2012, Publicado no DJE 22/08/2012). Assim, por 

estarem presentes os requisitos legais no caso em questão, que versa 

sobre relação de consumo, o deferimento da tutela de urgência é medida 

que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 

e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A 
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TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão do protesto do título 

que representa a relação jurídica discutida na presente demanda. 

OFICIE-SE ao Cartório Extrajudicial competente. CITE-SE a parte reclamada, 

a fim de comparecer à audiência de conciliação designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004168-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA TANQUELA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1004168-97.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ELISANGELA TANQUELA 

VIANA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Trata-se de pedido de 

tutela provisória objetivando a suspensão das cobranças feitas em fatura 

de cartão de crédito da requerente, alegando serem indevidas. Pois bem. 

O artigo 294 do NCPC prevê que a tutela provisória pode fundamentar-se 

em urgência ou evidência, sendo que na primeira hipótese será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dicção 

do artigo 300 do NCPC. No caso em tela, restam plenamente evidenciados 

os elementos da tutela de urgência legalmente previstos, pois a parte 

requerente demonstrou a probabilidade de seu direito, mediante 

documentos que acompanham a petição inicial; bem como demonstrou o 

risco ao resultado útil do processo, pois a cobrança feita mensalmente na 

fatura do cartão de crédito poderá privar a parte autora de gerenciar de 

maneira adequada seus gastos mensais. Ademais, o perigo de 

irreversibilidade da medida, em casos como este, não existe, pois com 

eventual improcedência do pedido, as cobranças poderão ser efetuadas 

novamente pela parte requerida. Deve-se levar em consideração, ainda, 

que não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão em 

Juízo, sendo que até decisão judicial a respeito não deve sofrer os 

descontos mensais. Assim, por estarem presentes, no caso em questão, 

os requisitos legais, o deferimento da tutela provisória é medida que se 

impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do 

artigo 84, §3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar que a parte requerida 

promova a suspensão das cobranças mensais feitas na fatura do cartão 

de crédito da parte autora, referente à relação jurídica discutida na 

presente demanda, sob pena de multa cominatória que fixo em R$ 200,00 

(duzentos reais) para cada parcela cobrada na fatura do cartão de crédito 

após a intimação desta decisão. De outro norte, no tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim 

de comparecer à audiência de conciliação designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002725-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DE LIMA DA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A. (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA NEVES HENRIQUE OAB - MG110063 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002725-14.2018.8.11.0007 REQUERENTE: REGIANE DE LIMA DA SILVA 

DE SOUZA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, 

ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A. Vistos. Ausente o relatório 

em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado da 

lide, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. I – 

Preliminares a) Ausência de “interesse de agir” alegado pelo BANCO 

LOSANGO Alega a requerida que desconhecia o problema apresentado 

pela parte, que não a procurou na seara extrajudicial para resolvê-lo. 

Defende que a falta de requerimento administrativo para solução do 

empasse retira o interesse de agir do autor, porquanto inexistente 

resistência da ré. A título de elucidação, vale colacionar a lição de Nelson 

Nery Junior sobre o assunto: “Interesse processual. Deve preferir-se 

utilizar o termo da lei ao equívoco “interesse de agir”, eivado de falta de 

técnica e precisão, além de constituir-se em velharia do sistema CPC de 

1939. Assim como a LDi modificou o nomen iuris do “desquite” para 

separação judicial, o CPC de 1973 modificou o nomen iuris “interesse de 

agir” para interesse processual. Desde então ninguém mais fala em 

desquite. Nada justifica manter-se o velho e ilegal nome antigo (interesse 

de agir). Agir pode ter significado processual e extraprocessual, ao passo 

que “interesse processual” significa, univocamente, entidade que tem 

eficácia endoprocessual (Nery. Condições da ação [RP64/36-37]). Existe 

interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para 

alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode 

trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se interesse 

processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado 

(v.g, pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu a pretensão 

do autor).” (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil 

Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, 16 ed. rev., 

atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pág. 1.205). No 

caso vertente, a parte autora trouxe aos autos documentos que 

comprovam sua alegação de que teve o nome inserido em cadastro de 

inadimplente em razão de dívida adimplida, demonstrando o interesse 

processual para a causa. Ademais, é certo que a ausência de 

requerimento administrativo pela parte autora para solução do conflito 

extrajudicialmente, por si só, não lhe retira o interesse processual, sob 

pena de ofensa ao Princípio do Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. A 

propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO. 

CANCELAMENTO. DESNECESSIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. (...) Em se tratando de relação de consumo, 

desnecessário o exaurimento da pretensão, na via administrativa, não se 

podendo condicionar o prosseguimento da ação, em que pretendida, entre 

outros, a rescisão contratual, à prova do pedido administrativo de 

cancelamento do contrato, formulado pelo autor junto ao réu, na esfera 

administrativa. Interesse processual configurado, no caso concreto. 

Desconstituição da sentença e retorno dos autos à origem, para exame do 

mérito da causa. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005573134, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

TJRS. Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 01/10/2015). 

Afasto a preliminar arguida. b) Ilegitimidade passiva arguida pela ALGAR 

TECNOLOGIA E CONSULTORIA S/A Tratando-se de relação de consumo a 

responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e 

solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do que 

determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, 

devendo as rés responder em conjunto pelos prejuízos causados ao 

consumidor. Sobre o assunto, eis o entendimento jurisprudencial que 

colaciono: AGRAVO REGIMENTAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

SUSTENTADA PELA APELANTE ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS REJEITADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA 

CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ART. 7º, 

PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO 

PELO MAGISTRADO A QUO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE 
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O 

ART. 20, § 3º, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO. Constatada que a 

inscrição indevida do Apelado junto aos órgãos de proteção ao crédito 

fora realizada pela Apelante, deve ser mantida a sua legitimidade para 

compor o polo passivo da demanda. Cedente e cessionária respondem 

solidariamente perante o consumidor pelos danos advindos da cessão, 

conforme disposição do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor. A inscrição de maneira indevida nos órgãos de proteção ao 

crédito, configurando dano moral “in re ipsa”, presumido, que dispensa a 

comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas 

circunstâncias do fato, consoante entendimento consolidado pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar 

em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, 

às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da 

observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo 

pelo qual deve ser mantido o quantum. Os honorários advocatícios devem 

ser fixados com fulcro no artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil, 

mostrando-se razoável o percentual fixado pelo Juízo singular de 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação. (Ag 34803/2015, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015). 

Portanto, afasto a preliminar aventada. II – Mérito No mérito, afirma a autora 

REGIANE DE LIMA DA SILVA que contatou empréstimo junto ao BANCO 

LOSANGO, com prestações mensais de R$ 186,43 (cento e oitenta e seis 

reais e quarenta e três centavos). Afirma que quedou-se inadimplente com 

as prestações vencidas em 22 de março e abril de 2018, e ao contatar o 

banco para adimplemento, fora redirecionada para a ALGAR TECNOLOGIA 

E CONSULTORIA S/A, que lhe enviou um boleto abarcando ambas as 

prestações, no importe de R$ 410,56 (quatrocentos e dez reais e 

cinquenta e seis centavos), cujo pagamento se deu em 08/05/2018. Afirma 

que apesar do pagamento, em 11/05/2018 teve o nome inserido em 

cadastro de inadimplente em razão do débito de R$ 186,43 (cento e oitenta 

e seis reais e quarenta e três centavos) vencido em 22/03/2018, razão 

pela qual pleiteia pela exclusão do apontamento e reparação por dano 

moral e material suportados. Por seu turno, as requeridas defendem o 

débito existe e que não há dano moral ou material suportado pela autora. 

Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, o ônus estará a cargo do 

autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, 

provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a parte ré se desincumbiu 

de seu ônus, uma vez que não apresentou nenhum documento a fim de 

demonstrar a existência e legalidade da dívida. Entrementes, o Código de 

Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Os documentos que instruíram a exordial 

comprovam a alegação da autora, mormente quanto ao adimplemento da 

dívida em 08/05/2018 (ID nº. 14462874) e a inscrição de seu nome em rol 

de inadimplentes aos 11/05/2018 (ID nº. 14462907). Havendo inscrição do 

nome da parte autora em cadastro de inadimplente em razão de dívida já 

adimplida, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de causalidade 

do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação entre a má 

prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de não 

confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação 

moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Entrementes, impende anotar que 

no caso vertente não há que se falar em aplicabilidade da aludida súmula, 

uma vez que da análise do documento de ID nº. 14462907, verifica-se a 

inexistência de outras inscrições. Sobre o assunto, trago os seguintes 

ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o dano moral em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). Por outro lado, o dano material pretenso não 

merece prosperar. Ainda que a autora tenha contratado advogado para 

propositura da presente demanda, trata-se de liberalidade da parte 

fazê-lo, porquanto consoante estabelece o artigo 9º da Lei nº. 9.099/95 

admite-se o comparecimento pessoal das partes sozinhas, ou seja, não 

assistidas por advogado, nas causas de até 20 (vinte) salários mínimos, 

sendo este o caso em comento. Ademais, é certo que sede de Juizado 

Especial, via de regra, não há condenação em custas processuais ou 

honorários advocatícios. III – Dispositivo Ante o exposto, afasto as 

preliminares arguidas e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 186,43 (cento e oitenta e seis reais e 

quarenta e três centavos), objeto da inscrição de ID nº. 14462907; b) 

CONDENAR as rés, solidariamente, a pagarem à parte autora a quantia de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(11/05/2018), nos moldes do art. 398 do CC. Em tempo, JULGO 

IMPROCEDENTE o dano material com fulcro no artigo 487, I, CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

26 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000500-55.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALDO SEBASTIAO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000500-55.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: E A DE OLIVEIRA SERVICOS - 

ME EXECUTADO: MARINALDO SEBASTIAO DOS SANTOS Vistos. Relatório 

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

exequente para indicar bens do executado passíveis de penhora, a fim de 

dar prosseguimento a execução, esta quedou-se silente (ID nº. 

16600701). Desse modo impõe-se a extinção do feito. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base 

no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Sem custas, em face do disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

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

de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000785-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE J. DINIZ MULIZINE - DECORACOES - ME (EXEQUENTE)

VALERIA DINIZ MULIZINE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT0015111A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA FERNANDA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000785-48.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: VALERIA DINIZ MULIZINE, A. DE 

J. DINIZ MULIZINE - DECORACOES - ME EXECUTADO: ERICA FERNANDA 

FERREIRA Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 

da Lei n° 9.099/95. Intimada a exequente para indicar bens da executada 

passíveis de penhora, a fim de dar prosseguimento a execução, esta 

quedou-se silente (ID nº. 16589191). Desse modo impõe-se a extinção do 

feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com base no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Sem custas, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

26 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002594-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA BARBOSA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002594-39.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARINA BARBOSA LEAL 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Considerando que o 

documento de ID nº. 14307596 demonstra que a inscrição do nome da 

autora em cadastro de inadimplente fora apontada por BANCO 

BRADESCARD S/A, proceda-se a retificação do polo passivo nos moldes 

pleiteado em contestação. Trata-se de julgamento antecipado da lide com 

base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – Preliminares a) Inépcia 

da petição inicial Defende a requerida a inépcia da inicial, sob o argumento 

de que esta não fora instruída com documento indispensável a sua 

propositura, qual seja, comprovante de residência em nome da autora. Não 

prospera a alegação, uma vez que não pode o Juiz, que não tem função 

legislativa, criar novo motivo de extinção do processo, com base na 

ausência de prova de domicílio ou da residência. Neste sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É 

inexigível a juntada de comprovante de residência da parte autora por 

ausência de disposição legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do 

Código de Processo Civil, os quais estabelecem requisitos que devem ser 

observados pela parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. 

Ademais, a autora esta qualificada e informa seu endereço na petição 

inicial sendo que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os 

dados fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é 

forçoso concluir que "a não apresentação do comprovante de residência 

não enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296, caput, do CPC, em homenagem à garantia 

fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito. (TJMG - 

AC 15841 MG 2009.01.99.015841-6, DESEMBARGADORA FEDERAL 

MONICA SIFUENTE, julgamento 17/08/2011, SEGUNDA TURMA, publicação 

e-DJF1 p.384 de 09/09/2011). Ademais é importante asseverar que o rito 

dos Juizados Especiais é pautado pela simplicidade do procedimento e tal 

exigência é fruto de um formalismo não adotado pelo procedimento 

sumaríssimo adotado pela Lei nº. 9.099/95. Destarte, o documento de ID 

nº. 14693382 comprova o domicílio da autora na comarca, razão pela qual 

afasto a preliminar arguida. b) Prescrição Não merece acolhida a preliminar 

por tratar-se de relação de consumo, hipótese em que se aplica aos fatos 

os termos do artigo 27 do CDC, que dispõe: “Art. 27. Prescreve em cinco 

anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto 

ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem 

do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. (Destaquei). 

Vê-se que o documento de ID nº. 14307596 fora emitido em 23/07/2018, 

não tendo expirado o prazo previsto pelo CDC. II – Mérito No mérito, afirma 

a autora MARINA BARBOSA LEAL que julho de 2018 tomou conhecimento 

que 27/01/2014 a instituição financeira requerida inseriu seu nome em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja origem desconhece, no 

importe de R$ 245,21 (duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e um 

centavos). Afirma que em 11/07/2018 dirigiu-se até uma agência do 

BANCO BRADESCO e apesar de nada dever fora obrigada a assinar um 

“TERMO DE CONFISSAO DE DÍVIDA, PAGAMENTO, QUITAÇÃO E OUTRAS 

AVENÇAS” ocasião em que quitou sua dívida com o banco, com o importe 

de R$ 40,00 (quarenta reais), tendo sido informada que seu nome seria 

retirado do SERASA no prazo de 05 (cinco) dias. Expirado o prazo o 

apontamento persistiu, razão pela qual pretende a declaração de 

inexistência do débito e indenização por dano moral. Por seu turno a ré 

aduz que o débito existe e não praticou qualquer ilícito, bem como que 

havendo fraude, também fora vítima, defendendo ainda a inexistência de 

dano moral suportado, não instruindo a contestação com qualquer 

documento comprobatório. Analisando detidamente os autos verifica-se 

que apesar do termo de reconhecimento e quitação de dívida firmado pela 

autora com a requerida (ID nº. 14307605) este possui informações que 

divergem do débito apontado no cadastro de inadimplente (ID nº. 

14307596). Enquanto houve confissão do débito contratado em 

10/10/2013, vencido em 10/01/2014, no importe de R$ 254,53 (duzentos e 

cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), contrato nº. 

6557474, a inscrição no SERASA aponta o débito de R$ 245,21 (duzentos 

e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos), vencido em 07/11/2013, 

correspondente ao contrato nº. 4203400007541000. Assim, tenho que o 

BANCO BRADESCO não comprovou a origem do débito objeto da 

negativação do nome da autora, revelando-se, portanto, indevido. 

Consigno que a relação jurídica em liça está submetida às regras do 

Estatuto Consumerista, pois, embora haja alegação de que inexiste relação 
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jurídica entre as partes, a parte autora se enquadra no conceito de 

consumidor por equiparação, sendo vítima do fato do serviço, nos termos 

do artigo 17 do CDC. Nessa senda, a partir da afirmação da demandante 

de que não reconhece a dívida objeto de inscrição nos cadastros de 

inadimplentes, incumbia à parte demandada demonstrar, ainda que 

minimamente, a regularidade da anotação. Nesse passo, é assente o 

entendimento jurisprudencial acerca da responsabilidade do fornecedor de 

serviços pela verificação da autenticidade das informações prestadas 

pelo consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por 

aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento. Sobre o assunto, eis o 

entendimento jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração, pela pessoa jurídica demandada, de contrato de compra e 

venda com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o 

qual deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 

Inexistência de comprovação, pela parte demandada, de que tomou todas 

as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 

face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

MONTANTE MAJORADO. Montante da indenização arbitrado em atenção 

aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às 

peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados 

pelo Colegiado em situações similares. APELO DO RÉU DESPROVIDO, 

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO, 

AMBOS COM FULCRO NO ART. 557, "CAPUT" E § 1º-A, DO CPC 

(Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/01/2016). Dessa 

forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato 

constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, 

impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II 

do CPC, não tendo a requerida se desincumbiu de seu ônus. Entrementes, 

o Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços 

só não será responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro. A ocorrência de fraude de terceiro não tem 

o condão de afastar a responsabilidade objetiva imputada a empresa no 

caso concreto. Ainda que as relações de consumo sejam permeadas pelo 

princípio da boa-fé, subsiste o dever de conferência de veracidade das 

informações prestadas pelo contratante ao fornecedor. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na fragilidade do sistema 

disponibilizado ao consumidor, que permite a contratação de serviços de 

telefonia por um terceiro estelionatário gerando transtornos ao 

consumidor. Desse modo, configurada a responsabilidade da requerida 

quanto ao dano sofrido pelo consumidor em decorrência da inscrição 

indevida em cadastro de inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais 

em decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é 

uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de 

título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral 

se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação 

moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Entrementes, impende anotar que 

no caso vertente não há que se falar em aplicabilidade da aludida súmula, 

uma vez que da análise do documento de ID nº. 14307596, verifica-se a 

inexistência de outras inscrições. Sobre o assunto, trago os seguintes 

ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). III – Dispositivo Ante o exposto, afasto as 

preliminares arguidas e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 245,21 (duzentos e quarenta e cinco reais e 

vinte e um centavos), objeto da inscrição de ID nº. 14307596; b) 

CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir 

da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., 

a partir do evento danoso (27/01/2014), nos moldes do art. 398 do CC. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação 

da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

26 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002112-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCIMAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002112-91.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANTONIO FRANCIMAR DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. 
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Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I do CPC. I 

- Mérito No mérito, afirma o autor ANTONIO FRANCIMAR DE SOUZA que 

realizou um contrato de financiamento de veículo junto ao BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, contudo, em razão de sua 

inadimplência sofreu a busca e apreensão judicial (autos nº. 

1000947-77.2016.8.11.0007), entretanto, efetuou a quitação do contrato 

no bojo do referido feito, e apesar do adimplemento, é mantido protesto 

pela instituição financeira. Afirma que solicitou administrativamente ao 

banco, por reiteradas vezes, o fornecimento da carta de anuência, 

contudo, sem sucesso, razão pela qual pretende o levantamento da 

restrição bem como a reparação pelo dano moral suportado. Por seu 

turno, o banco requerido afirmou que agiu dentro de seu estrito exercício 

regular de direito, sendo a inscrição lícita porquanto a dívida existia, não 

havendo nenhuma conduta ilícita capaz de fazer subsistir a pretensa e 

vultosa indenização, aduzindo ainda que o levantamento do protesto é 

encargo do devedor, nos termos do artigo 26 da Lei nº. 9.492/97. Deferida 

a tutela provisória para suspensão do protesto (ID nº. 14248642), na 

ocasião fora também concedida a inversão do ônus da prova, com 

fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

em observância à verossimilhança da alegação feita pela parte autora e 

sua hipossuficiência. Sobre o assunto em testilha, vale frisar que a Lei nº. 

9.492/97, que regulamento o protesto de títulos, estabelece que: Art. 26. O 

cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no 

Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante 

apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. § 1º 

Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de 

dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com 

identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de 

protesto como credor, originário ou por endosso translativo. De frisar que 

a parte autora assevera que solicitou tal documento ao credor, contudo, 

não lhe fora fornecido. No caso vertente, já invertido o ônus da prova, 

cabia ao réu comprovar a entrega da declaração de anuência ao devedor, 

a fim de que pudesse cancelar o protesto da dívida então paga. A parte 

autora desincumbiu-se do seu ônus processual nos termos do art. 373, I 

do vigente CPC, anexando o comprovante de pagamento do débito. Já a 

parte ré não atuou de igual forma, porquanto não logrou êxito em 

comprovar a legalidade da manutenção da inscrição do registro desabonar 

ao crédito após o pagamento. Desse modo, conclui-se que a manutenção 

do nome do autor em protesto é indevida, porquanto a dívida fora paga e 

apesar do que dispõe a Lei nº. 9.492/97, e o credor não comprovou ter 

disponibilizado ao devedor documento hábil a promover a retirada do 

protesto, evidenciando, portanto, a falha na prestação de serviços da ré. 

Na espécie, o dano moral prescinde de comprovação, sendo suficiente a 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao 

crédito (dano moral in re ipsa), na toada do entendimento jurisprudencial 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO E RECURSO 

ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C dano 

moral - QUITAÇÃO - MANUTENÇÃO DO PROTESTO - INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - dano moral - REDUZIDO - 

RAZOABILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO 

DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO 

AUTOR DESPROVIDOS e o título permaneceu protestado de forma 

indevida, deve ser mantida a sentença que declarou inexistente o débito e 

condenou as instituições financeiras ao pagamento de indenização por 

dano moral. A reparação por danos morais deve atentar para o princípio 

da razoabilidade, de modo que o quantum não seja meramente simbólico, 

nem extremante gravoso ao ofensor. (TJ MT. Ap 29835/2018, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018). RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE protesto C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – DUPLICATAS PROTESTADAS – QUITAÇÃO 

DA DÍVIDA – manutenção INDEVIDA DO protesto – DANO moral 

CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – 

REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não é inepta a 

petição inicial quando a causa de pedir e o pedido formulados são 

plenamente lógicos e cognoscíveis, de modo a conduzir o julgador correta 

compreensão dos fatos articulados. É parte legítima para figurar no polo 

passivo da lide o banco que age como mandatário da empresa credora, ao 

efetuar o protesto de título, em especial quando é atribuída à instituição 

financeira a negativa de entrega de carta de anuência para a devida baixa 

dos protestos, mesmo após a comprovação de quitação da dívida. Para a 

caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é 

despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o 

simples manutenção do apontamento indevido de seu nome junto ao 

cartório local. Na fixação do quantum, deve o julgador observar a 

capacidade econômica das partes, bem como os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização 

deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, 

desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o 

devedor a bancarrota. (Ap 17859/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, 

Publicado no DJE 25/05/2018). O valor da indenização por dano moral 

deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Desse modo, tenho que o montante pretendido pelo autor se revela 

razoável, de modo que fixo a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). II 

– Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela provisória deferida e 

JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC, para: a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO no valor de R$ 

5.542,19 (cinco mil quinhentos e quarenta e dois reais e dezenove 

centavos) e determinar o cancelamento definitivo do protesto de título 

constante do ID nº13583877; b) CONDENAR a ré no pagamento da quantia 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral em favor da parte 

autora, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 

STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação 

(artigos 240 do CPC e 405 CC). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cumpridas as 

formalidades legais arquive-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

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

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

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002356-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002356-20.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GENILDA APARECIDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A., ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Dispensado o 

relatório, em consonância com o disposto no artigo 38, da Lei n.º 9.099/95. 

Inobstante a apresentação de contestação pela requerida ITAU UNIBANCO 

S/A (ID nº. 14779465), vê-se que apesar de devidamente citada e intimada 

(ID nº. 14309516 e 14846958) esta não compareceu a sessão de 

conciliação realizada (ID nº. 14796214), tampouco justificou sua ausência. 

Desse modo, forçoso faz-se reconhecer a revelia da demandada, nos 

termos do artigo 20 da Lei nº. 9.099/95, Enunciado 78 do FONAJE e artigo 

344 do CPC, que dispõem: Art. 20. Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz. ENUNCIADO 78 – O oferecimento 

de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento pessoal da 

parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia (XI Encontro – Brasília-DF). 

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Portanto, decreto a revelia da requerida. Passo ao julgamento antecipado 
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da lide, nos termos do artigo 355, I, CPC. I – Mérito No mérito, afirma a 

autora GENILDA APARECIDA DE OLIVEIRA que no final do ano de 2017 

tomou conhecimento de que aos 11/09/2017 teve o nome indevidamente 

lançado pela ré IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S/A, em cadastro de inadimplente, em razão de dívida cuja 

origem desconhece, no importe de R$ 3.098,01 (três mil e noventa e oito 

reais e um centavo), vencida, em tese, aos 15/08/2015. Afirma que 

procurou o PROCON local e em resposta apresentada pelo ITAU 

UNIBANCO S/A restou informado que houve a contratação de um cartão 

de crédito em nome da autora, possivelmente de forma fraudulenta, que 

procedeu a exclusão da negativação, contudo, sendo indevida pretende a 

declaração da inexistência do débito bem como a reparação pelo prejuízo 

moral suportado. Por seu turno a requerida IRESOLVE alega que o 

impasse fora solucionado na esfera administrativa, e a negativação fora 

retirada, inexistindo dano moral a ser reparado. Ainda, requereu a 

exclusão do ITAU do polo passivo sob o argumento de que o crédito fora 

cedido. Trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das 

partes ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, 

caput, do CDC, e considerando o imbróglio apresentado, pertinente a 

inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC. O 

cerne da questão consiste em elucidar a legalidade ou não da negativação 

do nome da autora pela instituição financeira requerida, uma vez que esta 

nega a existência de dívida entre eles. Primeiramente, pontuo que não 

prospera o pedido formulado pela IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A de exclusão do ITAU 

UNIBANCO do polo passivo, sob o argumento de que o crédito fora à ela 

cedido. Tratando-se de relação de consumo a responsabilidade dos 

fornecedores de produto e serviços é objetiva e solidária de todos os 

integrantes da cadeia de consumo à luz do que determina os artigos 7.º, 

parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, devendo as rés responder em 

conjunto pelos prejuízos causados ao consumidor. Sobre o assunto, eis o 

entendimento jurisprudencial que colaciono: AGRAVO REGIMENTAL – 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSTENTADA PELA APELANTE 

ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

REJEITADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC 

- MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO PELO MAGISTRADO A QUO – 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 20, § 3º, DO CPC – RECURSO 

IMPROVIDO. Constatada que a inscrição indevida do Apelado junto aos 

órgãos de proteção ao crédito fora realizada pela Apelante, deve ser 

mantida a sua legitimidade para compor o polo passivo da demanda. 

Cedente e cessionária respondem solidariamente perante o consumidor 

pelos danos advindos da cessão, conforme disposição do art. 7º, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A inscrição de 

maneira indevida nos órgãos de proteção ao crédito, configurando dano 

moral “in re ipsa”, presumido, que dispensa a comprovação da extensão 

do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato, consoante 

entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Para a fixação 

da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do 

dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das 

partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual deve ser mantido o 

quantum. Os honorários advocatícios devem ser fixados com fulcro no 

artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável o 

percentual fixado pelo Juízo singular de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação. (Ag 34803/2015, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015). Analisando 

detidamente os autos verifica-se que a tese defensiva da ré se limita a 

ocorrência de fraude, o que não afasta sua responsabilidade pela 

negativação. Dessa forma, o ônus estará a cargo do autor, quando 

necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os 

fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos 

do artigo 373, II do CPC, não tendo qualquer das demandadas se 

desincumbiu de seu ônus. Entrementes, o Código de Defesa do 

Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida não contraída por ela, 

evidencia-se a ocorrência de possível fraude na contratação. Vale anotar 

que a conduta desidiosa da empresa de não confirmar a identidade do 

contratante reclama sua responsabilização por eventuais prejuízos 

suportados pelo consumidor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado 

pela parte ré se configura na ligação entre a má prestação de serviço, 

caracterizada na fragilidade do sistema de atendimento disponibilizado aos 

clientes, que permite a contratação de serviços por um terceiro 

estelionatário gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação 

moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Cinge-se da exordial que a autora 

pleiteia indenização por danos morais em decorrência de inscrição em 

cadastro de inadimplente realizada pela requerida em 11/09/2017. 

Contudo, o documento de ID nº. 13965051 da conta de que em 29/09/2015 

houve outro apontamento em nome da autora. Entretanto, na hipótese, a 

anotação anterior não pode servir de condão para afastar a pretensão 

inicial, uma vez que restou aduzido tratarem-se de inscrição tão ilegítima 

quanto à em espeque, e de igual modo, é objetos de discussão judicial, 

conforme se depreende dos autos nº. 1002355-35.2018.8.1.0007, em 

trâmite perante esse juízo. Tal situação confere verossimilhança às 

alegações da autora e consequente a plausibilidade do direito invocado. 

Desse modo, havendo indício que a anotação preexistente é ilegítima, 

inviável, portanto, a aplicação da Súmula nº 385 do STJ. Nesse sentido, é 

o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA INEXISTENTE – FRAUDE – FURTO DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – PREJUÍZO IN 

RE IPSA – DISCUSSÃO JUDICIAL DE NEGATIVAÇÕES ANTERIORES – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N° 385 DO STJ — QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL READEQUADO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não incide a regra da 

Súmula n° 385 do Superior Tribunal de Justiça, quando a anotação 

preexistente em nome da vítima não se revestir de legitimidade, diante do 

ajuizamento de ação judicial para esse fim. Demonstrado o ato ilícito com a 

inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, 

independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é 

presumido, basta a ocorrência do fato que o gerou. (...). (Ap 89439/2017, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 16/10/2017). Nessa linha de 

intelecção, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o dano moral em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

CPC para: a) DECLARAR a inexigibilidade do débito de R$ 3.098,01 (três 

mil e noventa e oito reais e um centavo) objeto da negativação de ID nº. 

13965051 – página 5. b) CONDENAR as rés solidariamente, a pagarem à 

parte autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 

STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 
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(11/09/2017), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

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

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

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003058-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA CRISTINA ERNESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003058-63.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CELIA CRISTINA ERNESTO 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos. Conforme 

inteligência do art. 38, da Lei n.º 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. I 

– Preliminares a) Incompetência do Juizado Especial Rejeito a preliminar 

arguida, na medida em que a perícia é desnecessária no caso em tela e de 

cunho meramente protelatório, uma vez que apesar de requerer a 

produção da referida prova a requerida sequer indica o que deve ser 

periciado, sendo que não instruiu sua contestação com qualquer 

documento comprobatório da relação havida entre as partes. De qualquer 

forma, é necessário dizer que, compulsando atentamente o processo, 

percebe-se que a causa não é complexa, envolve exclusivamente a 

análise de direito e independe de perícia já que o produto sequer foi 

reencaminhado para a assistência técnica por indevida recusa da 

varejista. II – Mérito No mérito, afirma a autora CELIA CRISTINA ERNESTO 

que é beneficiária da Previdência Social e recebe pensão por morte junto 

ao Banco Bradesco. Afirma que no mês de julho do corrente ano fora 

surpreendida com a ausência de pagamento, tendo sido surpreendida com 

a informação de que fora solicitada transferência para o BANCO 

SANTANDER, em razão de conta aberta e empréstimo consignado 

contratado na referida instituição financeira. Aduz que não solicitou tal 

transferência tampouco contraiu tal empréstimo, requerendo a declaração 

da inexistência do débito e reparação pelo dano moral suportado em razão 

da conduta fraudulenta. Por seu turno a ré afirma que não praticou 

qualquer ilícito e não fora procurada na seara administrativa pela autora 

para solução do impasse, defendendo que não há dano há ser indenizado, 

bem como que, havendo fraude, também fora vítima, instruindo a 

contestação com uma tela sistêmica demonstrando o encerramento da 

conta. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo 

manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a 

inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, já declarada em 

decisão de ID nº. 14978656. A requerida não trouxe aos autos qualquer 

documento hábil a comprovar a contratação do empréstimo consignado em 

testilha. Logo, diante da inexistência de comprovação da relação jurídica 

entre as partes pode-se concluir que as cobranças efetivadas no 

benefício da autora são indevidas. A parte autora é consumidora 

equiparada, para efeitos legais, nos termos do artigo 17 do CDC, que rege 

as obrigações por ato ilícito decorrentes de vícios por insegurança 

advindos tanto dos produtos como da prestação dos serviços ofertados 

do mercado de consumo. Veja-se que, para a exclusão da 

responsabilidade do fornecedor, segundo o artigo 14, § 3.° do CDC, é 

preciso comprovar a ausência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva 

da vítima ou de terceiro. E não basta, para elidir sua responsabilização, 

argumentar também ter sido vítima de fraude cometida por terceiro. Para 

tanto, seria necessário que o demandado demonstrasse a adoção de 

medidas consistentes na verificação da idoneidade dos documentos, mas 

não o fez. Ainda que tenha havido ação de terceiro de má-fé, a parte 

requerida, diante da atividade de risco desenvolvida, responde pelas 

disfunções de sua atividade, absorvendo os danos decorrentes, que não 

podem ser repassados ao consumidor. Ao que indica o contexto 

probatório dos autos, a parte ré firmou contrato com pessoa que não a 

demandante, mas em nome desta. Assim, estão presentes os 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por 

consequência, do dever de indenizar. A conduta ilícita, como assinalado, 

está caracterizada na contratação com terceiro em nome da parte autora, 

sem obedecer ao dever de cuidado decorrente da boa-fé objetiva. O nexo 

causal também está presente, pois o prejuízo sofrido pela parte 

requerente decorre da conduta da demandada. Rotineiramente as 

instituições financeiras devem ter atenção e cautela ao contratar com os 

clientes, averiguando a veracidade dos documentos entregues, para não 

provocar danos a outrem. A contratação de empréstimo por falsário é 

risco inerente à atividade do apelante e não o exime da responsabilidade 

pelo dano moral, que deve ser reparado. A Súmula nº. 479 do STJ 

consolida esse entendimento ao enunciar que os Bancos respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros em operações financeiras. A instituição 

financeira demandada sequer anexou na contestação algum documento 

que demonstrasse a efetiva contratação do empréstimo debitados 

indevidamente do benefício previdenciário da parte autora. Portanto, houve 

falha na prestação do serviço pelo próprio Banco, que, mesmo na 

hipótese de fraude, deve ser responsabilizado, pois cuida-se de risco 

inerente à sua atividade, competindo-lhe agir com cautela e prudência na 

contratação, a fim de evitar que falsários possam causar prejuízos a 

outrem. O dano moral também está configurado uma vez que a situação 

relatada trouxe transtornos que ultrapassam os meros dissabores 

cotidianos, sobretudo diante da natureza alimentar da verba da 

aposentadoria. Este posicionamento decorre do fato de ser notório o 

transtorno causado por este tipo conduta. O dano moral experimentado 

pelo autor independe da sua comprovação. E tal conclusão decorre da 

notoriedade do incômodo emocional gerado àquele que tem o seu nome 

utilizado de forma indevida para dar golpe. Nesse sentido, eis os 

entendimentos jurisprudenciais que colaciono: APELAÇÃO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE 

FRAUDE – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem 

objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).Não 

demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a 

dívida, e os descontos efetivados indevidamente no benefício 

previdenciário do autor configuram ato ilícito passível de reparação. O 

montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da 

medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando 

não comprovada a má-fé. (TJMT. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2018, 

Publicado no DJE 17/09/2018). 0001157-54.2016.8.11.0005APELANTE: 

BANCO DO BRASIL SA APELADO: JULIA LEMES DE PINHO DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE 

FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA 

- RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEVE SER DECLARADA INEXISTENTE - 

RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS 

CONFIGURADOS - VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS 

DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS MORATÓRIOS - 

FIXAÇÃO A PARTIR DA CITAÇÃO - RELAÇÃO CONTRATUAL -RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias 

de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. Não demonstrada a 

regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os 

descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato 

ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, 

dispensa comprovação. As instituições financeiras respondem 

objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 
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por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). O 

montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da 

medida. O Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Corte Especial, no 

julgamento dos EDcl nos EREsp 903.258/RS, Relator para o acórdão 

Ministro João Otávio de Noronha, firmou entendimento de que, "tratando-se 

de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento 

danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 

54/STJ), e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade 

contratual".(EDcl no REsp 1683014/SP). (TJMT. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

20/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018). O valor da indenização por 

dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Por fim, fixo a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). III – Dispositivo 

Ante o exposto, confirmo a tutela provisória deferida e JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, 

CPC para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes 

e determinar o cancelamento do empréstimo consignado lançado no 

benefício previdenciário da autora, contrato 313458123, indicado no 

documento de ID nº. 14951330; b) CONDENAR a ré a pagar em favor da 

autora o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(01/07/2018), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

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

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

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002484-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002484-40.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DANIELE FERREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, I 

do Código de Processo Civil. I – Preliminar I – Preliminar de inépcia da inicial 

A ré pretende a extinção da ação sem resolução do mérito sob o 

argumento de que a exordial não está acompanhada de provas do alegado 

pelo autor, porquanto não trouxe aos autos o comprovante original da 

inscrição em cadastro de inadimplente emitida pelo órgão oficial (319, VI; 

330, I e 485, I todos CPC). Com efeito, verifica-se como requisito da peça 

inicial a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação 

sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade de juntada de 

comprovante original de informação de inscrição negativa. A toda 

evidência, optou o legislador por presumir a veracidade das informações 

fornecidas, de forma a facilitar o acesso à Justiça, evitando fórmulas 

burocráticas que mais se prestam a afastar a parte de receber a 

prestação jurisdicional pretendida. Cabe ressaltar, ainda, que vige o 

princípio da boa fé quanto aos documentos juntados pela parte postulante, 

não sendo crível presumir que o documento apresentado não esteja em 

conformidade com aquele postulado, mormente em razão do fato de o 

autor poder responder pela litigância de má fé ao pleitear direito que não 

lhe assiste. Desse modo, comungo do entendimento de que a exigência de 

juntada de documento original que demonstre a inscrição negativa 

caracteriza excesso de formalismo, com o potencial risco de afastar a 

parte de receber a prestação jurisdicional pretendida. Destarte, impende 

anotar que a requerida também aduz em sua tese defensiva que a 

inscrição é legítima, confirmando assim que inseriu o nome da parte autora 

em cadastro de inadimplente. Afasto a preliminar arguida. II – Mérito No 

mérito, narra a exordial que em 13/06/2015 a autora DANIELE FERREIRA 

DE SOUZA teve o nome indevidamente lançado pela requerida BANCO 

BRADESCO CARTÕES S/A em cadastro de inadimplente, correspondente 

ao débito de R$ 276,34 (duzentos e setenta e seis reais e trinta e quatro 

centavos), vencido em 01/05/2015. Afirma que desconhece a origem do 

débito e jamais fora notificada sobre o apontamento, razão pela qual 

pretende a declaração de inexistência do débito e indenização por dano 

moral. Por seu turno a requerida defende a legalidade da cobrança, sob o 

argumento de que a autora contratou cartão de crédito, sendo a inscrição 

em cadastro de inadimplente um exercício regular do direito, instruindo a 

contestação com as respectivas faturas a demonstrar o alegado. 

Realizada audiência de conciliação (ID nº. 16126009) a requerente afirma 

que o débito existe e fora por ela contraído, bem como que pretende 

pagá-lo, contudo, de forma parcelada. Desse modo, com base no livre 

convencimento motivado e analisando as provas produzidas constata-se 

a existência de relação jurídica entre as partes, confessada pela parte 

autora. Segundo disposto nos artigos 5º e 6º da Lei nº. 9.099/95 o Juiz 

dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão que reputar mais 

justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do 

bem comum. Assim, se a demandante não efetuou o pagamento dos 

serviços contratados e utilizados, de forma justa, adequada e 

contratualmente amparada, foi inserida corretamente nos órgãos de 

proteção ao crédito pela ré. Nessa senda, a inscrição do nome do devedor 

inadimplente em cadastros restritivos de crédito configura-se exercício 

regular de direito. Destarte, impende anotar que realizado em Gabinete 

consulta online - CDL SPC/SERASA de Alta Floresta – MT, restou 

comprovada a existência de outras TRÊS negativações posteriores em 

nome da autora, conforme extrato que acompanha a sentença. No caso 

dos autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer 

lesão à moral da parte autora com o apontamento de seu nome nos 

cadastros dos maus pagadores, uma vez que a dívida existe e fora por 

ela reconhecida, portanto, não há que se falar em indenização por danos 

morais. Assim sendo, tenho que a parte autora merece incorrer nas 

penalidades decorrentes da litigância de má-fé. Consoante explanado, no 

caso em tela a parte demandante deduziu pretensão que conscientemente 

não tinha direito, posto que confessou que contratou e utilizou os serviços 

da requerida e por liberalidade não efetuou o pagamento das faturas. 

Resta evidenciada a conduta vil e ardiolosa da parte que move o Poder 

Judiciário e pleiteia reparação por dano moral em decorrência de sua 

inadimplência consciente, o que contraria a probidade processual e 

autoriza o reconhecimento da litigância de má-fé, consoante artigo 80, I, do 

CPC. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte 

autora incorrer, portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de 

má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. III 

- Dispositivo Ante o exposto, afasto a preliminar arguida e JULGO 

IMPROCEDENTE, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em 

tempo, CONDENO parte autora ao pagamento de multa de 9,9% e de 

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

do pagamento, bem como ao pagamento das custas do processo e dos 

honorários do advogado que fixo no montante de 20% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 
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Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003101-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA ROGERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PENDLOSKI OAB - MT0003256S (ADVOGADO(A))

EDINA APARECIDA LOPES OAB - MT24339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003101-97.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LUZIA APARECIDA ROGERIO 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do CPC. I – Preliminares a) Ausência de “interesse de agir” Alega a 

requerida que a falta de requerimento administrativo para solução do 

impasse retira o interesse de agir da parte autora, porquanto inexistente 

resistência da ré. A título de elucidação, vale colacionar a lição de Nelson 

Nery Junior sobre o assunto: “Interesse processual. Deve preferir-se 

utilizar o termo da lei ao equívoco “interesse de agir”, eivado de falta de 

técnica e precisão, além de constituir-se em velharia do sistema CPC de 

1939. Assim como a LDi modificou o nomen iuris do “desquite” para 

separação judicial, o CPC de 1973 modificou o nomen iuris “interesse de 

agir” para interesse processual. Desde então ninguém mais fala em 

desquite. Nada justifica manter-se o velho e ilegal nome antigo (interesse 

de agir). Agir pode ter significado processual e extraprocessual, ao passo 

que “interesse processual” significa, univocamente, entidade que tem 

eficácia endoprocessual (Nery. Condições da ação [RP64/36-37]). Existe 

interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para 

alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode 

trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se interesse 

processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado 

(v.g, pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu a pretensão 

do autor).” (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil 

Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, 16 ed. rev., 

atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pág. 1.205). 

Ademais, é certo que a ausência de requerimento administrativo pela parte 

autora para solução do conflito extrajudicialmente, por si só, não lhe retira 

o interesse processual, sob pena de ofensa ao Princípio do Livre Acesso 

ao Poder Judiciário, assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXV da 

Constituição Federal. A propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SEGURO. CANCELAMENTO. DESNECESSIDADE DO PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. (...) Em se tratando de relação de 

consumo, desnecessário o exaurimento da pretensão, na via 

administrativa, não se podendo condicionar o prosseguimento da ação, em 

que pretendida, entre outros, a rescisão contratual, à prova do pedido 

administrativo de cancelamento do contrato, formulado pelo autor junto ao 

réu, na esfera administrativa. Interesse processual configurado, no caso 

concreto. Desconstituição da sentença e retorno dos autos à origem, para 

exame do mérito da causa. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005573134, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, TJRS. Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado 

em 01/10/2015). Afasto a preliminar arguida. b) Ilegitimidade passiva O 

documento de ID nº. 15013884 comprova a relação jurídica entre as 

partes, demonstrando sua legitimidade passiva para a causa. Ademais, 

tratando-se de relação de consumo a responsabilidade dos fornecedores 

de produto e serviços é objetiva e solidária de todos os integrantes da 

cadeia de consumo à luz do que determina os artigos 7.º, parágrafo único, 

14, 18, 25, § 1.º do CDC, devendo os dois fornecedores responder pelos 

prejuízos causados ao consumidor em decorrência da assunção de riscos 

da atividade. Afasto a preliminar arguida. II – Mérito Aduz a autora LUZIA 

APARECIDA ROGERIO que em 12/08/2017 contratou seguro com a 

requerida BANCO SANTANDER S/A para seu veículo automotor, contudo, 

no final do mesmo ano procedeu a venda do referido bem e aos 

09/01/2018 solicitou o cancelamento do referido contrato, fazendo jus a 

restituição do importe de R$ 583,17 (quinhentos e oitenta e três reais e 

dezessete centavos). Afirma que decorrido vasto período não houve o 

pagamento do montante, pretendendo a reparação pelo dano moral e 

material suportado. Por seu turno a requerida alega que não fora 

procurada na seara administrativa pra solução do impasse, bem como que 

a autora não faz jus ao dano moral em decorrência da negativação de seu 

nome em cadastro de inadimplente. In casu, trata-se de relação jurídica na 

qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de 

consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. 

Assinale-se, que, objetivando essencialmente o restabelecimento do 

equilíbrio nas relações de consumo, o Estado passou a intervir no 

mercado consumerista, com os julgadores passando a deter poderes 

especiais e nada usuais no direito tradicional, entre os quais avultam, por 

exemplo, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, a 

desconsideração da pessoa jurídica, a nulificação de ofício de cláusulas 

abusivas, com presunção, até prova em contrário, da responsabilidade do 

fornecedor. Cuidando-se de relação de consumo, a responsabilidade do 

fornecedor bem como do fabricante por eventual dano, seja moral ou 

material, causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da 

comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõem os artigos 12 e 14, § 

3º, ambos do CDC. Analisando detidamente o presente feito, o documento 

de ID nº. 15013884 comprova a alegação da autora quanto ao 

cancelamento do contrato de seguro, bem como quanto a restituição que 

lhe é devida, no importe de R$ 583,17 (quinhentos e oitenta e três reais e 

dezessete centavos), sendo que, em sede de contestação, a requerida 

não comprovou o pagamento de tal montante. Desse modo, procede o 

pedido da autora quanto ao dano material. Por outro lado, quanto ao dano 

moral pretenso, não vislumbro sua incidência. Com efeito, inobstante a 

conduta reprovável e desidiosa da requerida, não restou comprovado 

prejuízos de ordem moral a parte autora. O dano ou lesão à personalidade, 

merecedores de reparação, somente se configurariam, com a exposição 

do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da sua 

honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no art. 

5.º, incisos V e X, da Constituição, o que não restou comprovado no caso 

dos autos. Sobre o assunto, leciona o ilustre doutrinador: “(...) só deve ser 

reputado como dano moral à dor, vexame, sofrimento, ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio 

em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

transito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização pelos mais 

triviais aborrecimentos (...)”(SÉRGIO CAVALIERI FILHO, PROGRAMA DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL, Malheiros, 4ª ed., 2003, p. 99). Nesse sentido 

é o precedente jurisprudencial do TJMT: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COBRANÇA INDEVIDA - 

NÃO INCLUSÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - ABALO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO DISSABOR - RECURSO PROVIDO.A 

cobrança indevida de fatura que registra consumo não comprovado gera 

apenas dissabor e não dano moral indenizável (Ap 133397/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017). 

Improcedente, portanto, o pedido de indenização por dano moral. III - 

Dispositivo Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, para condena a ré a: a) PAGAR A AUTORA o importe de R$ R$ 

583,17 (quinhentos e oitenta e três reais e dezessete centavos), 

correspondente a restituição do contrato cancelado (ID nº. 15013884), 

atualizado monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 

43, STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, da partir do evento 

danoso (artigo 398, CC), ambos ocorridos em 10/01/2018. Em tempo, 
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JULGO IMPROCEDENTE o dano moral, com fulcro no artigo 487, I, do CPC. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação 

da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

26 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002418-60.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARILENE FLOR DA SILVA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da nº. Lei nº. 9.099/95. Passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, do CPC. No mérito, afirma a 

autora MARILENE FLOR DA SILVA que no período compreendido entre 

15/08/2016 e 03/08/2017 sofreu cobranças indevidas pelo requerido ITAU 

UNIBANCO S/A correspondente a taxas e tarifas de devolução de 

cheques, o que é, em tese, vedado pelo Banco Central, pretendendo a 

condenação da ré ao pagamento de dano material no importe de R$ 

2.435,95 (dois mil quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco 

centavos) além de indenização por dano moral. Por seu turno, a instituição 

financeira afirma que inexiste cobrança indevida, bem como há qual dano 

a ser indenizado. Analisando detidamente o presente feito, verifica-se do 

documento de ID nº. 14986872, denominado “Reativação, Regularização, 

ou Alteração de Dados Cadastrais da Conta – PESSOA JURÍDICA”, 

agência 3122, conta corrente 21.930-0, alterada em 19/08/2005, contando 

com a assinatura da autora, que esta mantém conta na modalidade pessoa 

jurídica. De se frisar que tal informação é corroborada pela requerente, 

que confirma ser empresária individual. A autora consubstancia seu 

pedido no disposto no artigo 2º da Resolução nº. 3.919/10 do Conselho 

Monetário Nacional, que estabelece as hipóteses em que são vedadas as 

cobranças pelas instituições financeiras de tarifas pela prestação de 

serviços bancários essenciais a pessoas naturais. Como dito, a conta 

mantida pela autora é pessoa jurídica, não se aplicando a ela o dispositivo 

legal mencionado. Ainda que o fosse, vê-se que a demandante afirma que 

sofreu cobranças indevidas de taxas e tarifas, uma vez que a alínea “h” 

do referido artigo veda a cobrança de serviços bancários 

correspondentes a compensação de cheques. Contudo, indica valores 

que lhe foram cobrados quanto a taxas e tarifas de devolução de 

cheques, ou seja, não compensando, de modo que não correspondem ao 

dispositivo legal apontado. Nessa senda, tenho que apart autora não se 

desincumbiu do ônus que lhe recai, nos termos do que estabelece o artigo 

373, I, do CPC, porquanto não cobrou as cobranças indevidas pela 

requerida, se revelando, portanto, improcedente a ação. Portanto, não 

vislumbro qualquer ilegalidade que possa ensejar a restituição das 

cobranças, porquanto o cliente é livre para manter sua conta na instituição 

financeira que melhor lhe aprouver, podendo comparar as tarifas e os 

serviços que lhe são oferecidos e que melhor se adaptam às suas 

necessidades. Sobre o assunto, eis os entendimentos jurisprudenciais 

que colaciono: EMENTARECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE TARIFA/TAXA DE 

DEVOLUÇÃO DE CHEQUES COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO 

MORAL – TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE – LEGALIDADE DA 

COBRANÇA – ART. 14 DA RESOLUÇÃO Nº 1682/90 DO BANCO CENTRAL 

DO BRASIL-BACEN – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – VALORES 

DENTRO DOS DIVULGADOS PELO BACEN À ÉPOCA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1- Insurgência recursal que se 

restringe à abusividade do montante cobrado, e não quanto à legalidade 

da cobrança.2- O BACEN – Banco Central do Brasil prevê a legalidade da 

cobrança da tarifa de devolução de cheque, conforme exposto na norma 

do art. 14 da Resolução nº 1682/90. Por conta desta disposição, os 

tribunais do país e, inclusive, deste Estado, entendem devida a sua 

cobrança, já que devidamente autorizada no contrato e nos atos 

normativos do BACEN, de modo que se torna um exercício legal de direito, 

diante do evidente serviço prestado pelas instituições financeiras quando 

o cheque do cliente é devolvido.3- Considerando a legalidade e, por 

consequência, o exercício legal do direito do apelado de cobrança da 

Tarifa de Devolução de Cheque, bem como se levando em conta que o 

valor cobrado está dentro dos valores divulgado pelo próprio Banco 

Central do Brasil – BACEN, não merece reforma a sentença de primeira 

instância, que reconheceu a improcedência dos pedidos iniciais. (TJMT. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017). 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO. COBRANÇA DE TARIFA POR DEVOLUÇÃO 

DE CHEQUE SEM FUNDOS. REPETIÇÃO/COMPESNAÇÃO DO INDÉBITO. 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. EXERCÍCIO 

REGUALR DE DIREITO. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. COBRANÇA DE TARIFA. 

POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 1º, V, da Resolução n. 2.303, de 

25/7/1996 é possível a cobrança de tarifa pela devolução de cheque 

devolvido pelos motivos 11 e 12 (cheque sem fundos na primeira e 

segunda apresentação). REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. 

DESCABIMENTO. Comprovada a legalidade da taxa cobrada pelo banco, 

bem como a inadimplência do autor, nada há por repetir-se ou 

compensa-se. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. 

Exercício regular de direito. Liminar revogada. PROVIMENTO DO APELO. 

(Apelação Cível Nº 70017527920, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 21/08/2007). Pelos mesmos motivos, não verifico a existência de dano 

moral indenizável, haja vista que os motivos encartados na peça vestibular 

não restaram comprovados, máxime diante da inexistência de descontos 

indevidos na sua conta corrente. Destaco que não há qualquer alegação 

de que o nome do autor tenha sido incluído nos cadastros restritivos de 

crédito, não guardando o caso em análise qualquer relação com as 

jurisprudências e doutrinas trazidas na exordial. Não bastasse isso, a 

jurisprudência é maciça no sentido de que o mero descumprimento do 

contrato não é suficiente para gerar ofensa à moral de qualquer dos 

contratantes, consoante farto entendimento jurisprudencial que emana do 

C. Superior Tribunal de Justiça: AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. 

EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DA 

OBRA. DANOS MORAIS. 1. O inadimplemento de contrato, por si só, não 

acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É 

certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração 

na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir 

dano na esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de 

obrigações contratuais não é de todo imprevisível. 2. Conforme 

entendimento pacífico do STJ, a correção monetária tem como marco inicial 

a data da prolação da sentença que fixa o quantum indenizatório. 3. 

Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido. (REsp 

876.527/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 1º-4-2008, DJe 28-4-2008). AGRAVO REGIMENTAL. 

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DAS PROVAS. SÚMULA 7. INAPLICABILIDADE. 

CONTRATO. DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL. INADMISSÍVEL. - É 

possível, em recurso especial, a valoração jurídica dos fatos constantes 

do acórdão recorrido para a correta aplicação do direito ao caso. Não 

cabe dano moral em caso de mero descumprimento contratual. (AgRg no 

REsp 761.801/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03-12-2007, DJ 12-12-2007, p. 415). 

Agravo regimental. Recurso especial não admitido. Indenização. Danos 

morais. Aquisição de veículo. Vício do produto. Descumprimento de 

contrato. Precedentes. 1. Esta Corte já decidiu não ter cabimento a 

indenização por danos morais decorrente do descumprimento de contrato 

de compra e venda de imóvel. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no 

Ag 646.955/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 28-6-2007, DJ 15-10-2007, p. 255). DIREITO 

CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO 

MORAL. POSSIBILIDADE. - Mero descumprimento contratual não gera dano 
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moral. Entretanto, se há recusa infundada de cobertura pelo plano de 

saúde -, é possível a condenação para indenização psicológica. (AgRg no 

Ag 846.077/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05-6- 2007, DJ 18-6-2007, p. 263). Do posicionamento 

jurisprudencial acima se extrai que, independentemente da natureza do 

contrato, o mero descumprimento de suas cláusulas não é motivo 

suficiente para caracterizar o dano moral indenizável. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001211-94.2016.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE CARLOS BANDEIRA 

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

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Deixo de designar audiência 

de instrução visando o depoimento pessoal do autor, conforme pretendido 

pela requerida, uma vez que este já declarou o desconhecimento da 

origem do débito tanto na exordial quanto em impugnação contestação, de 

modo que, a solenidade com tal finalidade se revela inócua. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. I – Preliminar a) Inépcia da petição inicial Defende a 

requerida a inépcia da inicial, sob o argumento de que esta não fora 

instruída com documento indispensável a sua propositura, qual seja, 

comprovante de residência em nome da autora. Não prospera a alegação, 

uma vez que não pode o Juiz, que não tem função legislativa, criar novo 

motivo de extinção do processo, com base na ausência de prova de 

domicílio ou da residência. Neste sentido: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil, os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residência não 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296, caput, do CPC, em homenagem à garantia 

fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito. (TJMG - 

AC 15841 MG 2009.01.99.015841-6, DESEMBARGADORA FEDERAL 

MONICA SIFUENTE, julgamento 17/08/2011, SEGUNDA TURMA, publicação 

e-DJF1 p.384 de 09/09/2011). Ademais é importante asseverar que o rito 

dos Juizados Especiais é pautado pela simplicidade do procedimento e tal 

exigência é fruto de um formalismo não adotado pelo procedimento 

sumaríssimo adotado pela Lei nº. 9.099/95. Destarte, o documento de ID 

nº. 14594666, em nome da genitora do autor, comprova o domicílio do 

requerente na comarca, razão pela qual afasto a preliminar arguida. II – 

Mérito Afirma o autor JOSE CARLOS BANDEIRA que aos 18/12/2015 teve 

o nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplente pela ré CLARO 

S/A, em razão de dívida cuja origem desconhece, no importe de R$ 200,92 

(duzentos reais e noventa e dois centavos), vencido, em tese, em 

01/09/2015. A seu turno, a ré aduz que as cobranças consistem em 

exercício regular do direito, porquanto houve contratação via tele venda, e 

usufruto dos serviços de TV por assinatura por ela prestados, 

apresentando telas sistêmicas com o escopo de corroborar suas 

alegações. Impende anotar que o uso de tela sistêmica é documento 

produzido de forma unilateral não considerado como meio efetivo de 

prova, consoante entendimento sedimentado da Turma Recursal Única do 

TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – 

COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Nas relações de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo que a prestação de serviços 

fora destas condições caracteriza ato ilícito (TJMT 24836/2011, TJRS 

70055210058 ,  TJMT TR U  2 8 4 8 1 7 0 2 0 1 2 8 1 1 0 0 0 1 / 2 0 1 3  e 

220110025604/2013). Inexistindo prova de que os serviços cobrados 

foram efetivamente utilizados pelo consumidor, inexiste contrato e, 

consequentemente, a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito. 

Ademais, diante da inversão do ônus da prova que se opera por força do 

disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, caberia à parte 

reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações da parte 

reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio 

de prova documental, da existência de débito que legitimasse a inscrição 

em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se 

desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de telas sistêmicas 

não possui força probatória, porquanto elaborado unilateralmente. (...)”. 

(...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 15/10/2014, Data 

da publicação no DJE 15/10/2014.). Dessa forma, o ônus estará a cargo 

do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do 

réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do 

autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a empresa requerida 

se desincumbiu de seu ônus. Consigno que a relação jurídica em liça está 

submetida às regras do Estatuto Consumerista, pois, embora haja 

alegação de que inexiste relação jurídica entre as partes, a parte autora 

se enquadra no conceito de consumidor por equiparação, sendo vítima do 

fato do serviço, nos termos do artigo 17 do CDC. Nessa senda, a partir da 

afirmação da demandante de que não reconhece a dívida objeto de 

inscrição nos cadastros de inadimplentes, incumbia à parte demandada 

demonstrar, ainda que minimamente, a regularidade da anotação. Nesse 

passo, é assente o entendimento jurisprudencial acerca da 

responsabilidade do fornecedor de serviços pela verificação da 

autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos 

envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do 

Empreendimento. Sobre o assunto, eis o entendimento jurisprudencial que 

colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração, pela pessoa jurídica demandada, de contrato de compra e 

venda com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o 

qual deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 
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Inexistência de comprovação, pela parte demandada, de que tomou todas 

as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 

face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

MONTANTE MAJORADO. Montante da indenização arbitrado em atenção 

aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às 

peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados 

pelo Colegiado em situações similares. APELO DO RÉU DESPROVIDO, 

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO, 

AMBOS COM FULCRO NO ART. 557, "CAPUT" E § 1º-A, DO CPC 

(Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/01/2016). 

Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – 

(...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Vale anotar que 

ao permitir que as contratações não sejam realizadas pessoalmente pelo 

consumidor, a empresa assume os riscos de tal negociação, sendo certo 

que a conduta delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de 

outrem para contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de 

responsabilidade civil, previstas no §3º do artigo 14 do CDC, devendo 

responder por eventuais falhas na prestação do serviço. A ocorrência de 

fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade 

objetiva imputada a empresa no caso concreto. Ainda que as relações de 

consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de 

conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante 

ao fornecedor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré 

se configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a 

contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário 

gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, há a responsabilidade 

da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor, porquanto não agiu 

de forma diligente por ocasião da contratação do serviço, o que 

consequentemente gerou a cobrança e negativação indevida em cadastro 

de inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação 

moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Cinge-se da exordial que a autora 

pleiteia indenização por danos morais em decorrência de inscrição em 

cadastro de inadimplente realizada pela requerida em 18/12/2015. A 

alegação da ré de que incide ao caso em comento a Súmula mencionada, 

não prospera, uma vez que se consubstancia em cheques devolvidos, e 

não inscrições em cadastro de inadimplente em nome do autor. Ademais, 

vale frisar que realizado em Gabinete consulta online - CDL SPC/SERASA 

de Alta Floresta – MT, restou comprovada a inexistência de negativações 

em nome do autor, conforme extrato que acompanha a sentença. Sobre o 

assunto, trago os seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO 

STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO 

MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. 

(...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso concreto, uma vez 

que não comprovada a existência de registro anterior em nome da autora. 

7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do 

Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba honorária fixada na 

sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ 

CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077211373, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, 

Julgado em 19/04/2018). Nessa linha de intelecção, o valor da indenização 

por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao 

nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Desse modo, fixo o dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais). II – 

Dispositivo Ante o exposto, afasto a preliminar arguida e JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

CPC para: a) DECLARAR a inexigibilidade do débito de R$ 200,92 

(duzentos reais e noventa e dois centavos) objeto da negativação de ID 

nº. 4297405 – página 6. b) CONDENAR a ré pagar à parte autora a quantia 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(18/12/2015), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

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

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

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001486-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELEI INACIO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001486-72.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VALDELEI INACIO DE 

ANDRADE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão 

do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – 

Preliminares a) Inépcia da petição inicial – Comprovante de Residência 

Defende a requerida a inépcia da inicial, sob o argumento de que esta não 

fora instruída com documento indispensável a sua propositura, qual seja, 

comprovante de residência em nome da parte autora. Não prospera a 

alegação, uma vez que não pode o Juiz, que não tem função legislativa, 

criar novo motivo de extinção do processo, com base na ausência de 

prova de domicílio ou da residência. Neste sentido: PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

INEXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada 

de comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil, os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residência não 
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enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296, caput, do CPC, em homenagem à garantia 

fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito. (TJMG - 

AC 15841 MG 2009.01.99.015841-6, DESEMBARGADORA FEDERAL 

MONICA SIFUENTE, julgamento 17/08/2011, SEGUNDA TURMA, publicação 

e-DJF1 p.384 de 09/09/2011). Ademais é importante asseverar que o rito 

dos Juizados Especiais é pautado pela simplicidade do procedimento e tal 

exigência é fruto de um formalismo não adotado pelo procedimento 

sumaríssimo adotado pela Lei nº. 9.099/95. Destarte, os documentos de ID 

nº. 13668449 comprovam o domicílio do autor na comarca, razão pela qual 

afasto a preliminar arguida. b) Inépcia da inicial – Ausência de consulta 

extraída no balcão dos órgãos de proteção ao crédito A ré pretende a 

extinção da ação sem resolução do mérito sob o argumento de que a 

exordial não está acompanhada de provas do alegado pelo autor, 

porquanto não trouxe aos autos o comprovante original da inscrição em 

cadastro de inadimplente emitida pelo órgão oficial (319, VI; 330, I e 485, I 

todos CPC). Com efeito, verifica-se como requisito da peça inicial a juntada 

dos documentos indispensáveis à propositura da ação sem, contudo, 

haver qualquer menção à necessidade de juntada de comprovante original 

de informação de inscrição negativa. A toda evidência, optou o legislador 

por presumir a veracidade das informações fornecidas, de forma a 

facilitar o acesso à Justiça, evitando fórmulas burocráticas que mais se 

prestam a afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida. 

Cabe ressaltar, ainda, que vige o princípio da boa fé quanto aos 

documentos juntados pela parte postulante, não sendo crível presumir que 

o documento apresentado não esteja em conformidade com aquele 

postulado, mormente em razão do fato de o autor poder responder pela 

litigância de má fé ao pleitear direito que não lhe assiste. Desse modo, 

comungo do entendimento de que a exigência de juntada de documento 

original que demonstre a inscrição negativa caracteriza excesso de 

formalismo, com o potencial risco de afastar a parte de receber a 

prestação jurisdicional pretendida. Destarte, impende anotar que a 

requerida também aduz em sua tese defensiva que a inscrição é legítima, 

confirmando assim que inseriu o nome da parte autora em cadastro de 

inadimplente. Afasto a preliminar arguida. II – Mérito No mérito, afirma o 

autor VALDELEI INACIO DE ANDRADE que aos 09/10/2017 teve o nome 

indevidamente inscrito em cadastro de inadimplente pela ré VIVO S/A, em 

razão de dívida cuja origem desconhece, no importe de R$ 463,16 

(quatrocentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos), vencido, em 

tese, em 10/04/2017. A seu turno, a ré aduz que as cobranças consistem 

em exercício regular do direito, porquanto houve contratação e usufruto 

dos serviços por ela prestados, apresentando telas sistêmicas e faturas 

com o escopo de corroborar suas alegações e formulando pedido 

contraposto para pagamento do montante, bem como a condenação do 

autor em litigância de má-fé. Analisando as provas produzidas pela 

requerida, impende anotar que além de estarem em péssima qualidade 

prejudicando a análise de seu teor, o uso de tela sistêmica é documento 

produzido de forma unilateral não considerado como meio efetivo de 

prova, consoante entendimento sedimentado da Turma Recursal Única do 

TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – 

COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Nas relações de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo que a prestação de serviços 

fora destas condições caracteriza ato ilícito (TJMT 24836/2011, TJRS 

70055210058 ,  TJMT TR U  2 8 4 8 1 7 0 2 0 1 2 8 1 1 0 0 0 1 / 2 0 1 3  e 

220110025604/2013). Inexistindo prova de que os serviços cobrados 

foram efetivamente utilizados pelo consumidor, inexiste contrato e, 

consequentemente, a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito. 

Ademais, diante da inversão do ônus da prova que se opera por força do 

disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, caberia à parte 

reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações da parte 

reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio 

de prova documental, da existência de débito que legitimasse a inscrição 

em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se 

desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de telas sistêmicas 

não possui força probatória, porquanto elaborado unilateralmente. (...)”. 

(...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 15/10/2014, Data 

da publicação no DJE 15/10/2014.). Dessa forma, o ônus estará a cargo 

do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do 

réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do 

autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a empresa de 

telefonia se desincumbiu de seu ônus. Destarte, consigno que a relação 

jurídica em liça está submetida às regras do Estatuto Consumerista, pois, 

embora haja alegação de que inexiste relação jurídica entre as partes, a 

parte autora se enquadra no conceito de consumidor por equiparação, 

sendo vítima do fato do serviço, nos termos do artigo 17 do CDC. Nessa 

senda, a partir da afirmação da demandante de que não reconhece a 

dívida objeto de inscrição nos cadastros de inadimplentes, incumbia à 

parte demandada demonstrar, ainda que minimamente, a regularidade da 

anotação. Nesse passo, é assente o entendimento jurisprudencial acerca 

da responsabilidade do fornecedor de serviços pela verificação da 

autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos 

envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do 

Empreendimento. Sobre o assunto, eis o entendimento jurisprudencial que 

colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração, pela pessoa jurídica demandada, de contrato de compra e 

venda com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o 

qual deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 

Inexistência de comprovação, pela parte demandada, de que tomou todas 

as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 

face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

MONTANTE MAJORADO. Montante da indenização arbitrado em atenção 

aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às 

peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados 

pelo Colegiado em situações similares. APELO DO RÉU DESPROVIDO, 

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO, 

AMBOS COM FULCRO NO ART. 557, "CAPUT" E § 1º-A, DO CPC 

(Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/01/2016). 

Considerando a relação consumerista, tendo em vista a adequação das 

partes ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, 

caput, do CDC, e considerando o imbróglio apresentado, pertinente a 

inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC. 

Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – 

(...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Vale anotar que 

ao permitir que as contratações não sejam realizadas pessoalmente pelo 

consumidor, a empresa assume os riscos de tal negociação, sendo certo 

que a conduta delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de 

outrem para contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de 
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responsabilidade civil, previstas no §3º do artigo 14 do CDC, devendo 

responder por eventuais falhas na prestação do serviço. A ocorrência de 

fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade 

objetiva imputada a empresa no caso concreto. Ainda que as relações de 

consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de 

conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante 

ao fornecedor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré 

se configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a 

contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário 

gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, há a responsabilidade 

da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor, porquanto não agiu 

de forma diligente por ocasião da contratação do serviço, o que 

consequentemente gerou a cobrança e negativação indevida em cadastro 

de inadimplentes. Entretanto, no presente caso não há que se falar em 

dano moral, pois mesmo que a negativação feita pelo réu não existisse, a 

parte autora não receberia qualquer crédito, porque existem outras 

negativações em seu nome, inclusive uma preexistente à discutida na lide. 

Vale anotar que a inscrição que deu ensejo ao feito fora inserida em 

09/10/2017. Cinge-se que o documento juntado no ID n.º 13276890, indica 

outra negativação em nome do autor, incluída em 29/03/2018. De se frisar 

que o requerente afirma que tal débito é tão ilegítimo quanto o discutido no 

presente feito e seria objeto de ação, contudo, em consulta ao PJE com o 

CPF do requerente, não fora encontrada outra demanda movida pelo autor, 

tampouco em desfavor do Banco do Brasil. Ademais, foi realizado em 

Gabinete consulta online - CDL SPC/SERASA de Alta Floresta – MT, 

restando comprovada a existência de outra negativação em nome do autor 

junto ao SPC, preexistente à inscrição discutida na lide, conforme extrato 

que acompanha a sentença. In casu, aplica-se a Súmula nº 385 do STJ, 

que afasta a possibilidade de reparação moral quando preexistente 

legítima inscrição, estabelecendo que “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Impende anotar que efetuada busca com o uso do CPF da demandante 

junto ao sistema PJE não constatou-se a existência de outra ação visando 

a declaração de ilegitimidade do apontamento anterior, presumindo-se, 

portanto, válida. Diante de tal prova, forçoso concluir que a manutenção 

do nome da parte nos cadastros restritivos não causou nenhuma lesão 

que pudesse justificar a indenização pleiteada. Corroborando o 

entendimento, eis a Jurisprudência que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. (...) Ainda que configurada 

como indevida a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de 

crédito, não caracterizado o dano moral, no caso concreto, em razão da 

existência de inscrições prévias. Aplicabilidade da súmula 385, do STJ. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70076440510, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 19/04/2018). No caso dos autos, 

repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à moral da 

parte autora com a manutenção do apontamento de seu nome nos 

cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Consigno que a condenação em litigância 

de má-fé do autor, pleiteada pela ré, se consubstancia no argumento de 

que o requerente conhece o contrato objeto da negativação, contudo, tal 

fato não restou comprovado porquanto julgo improcedente o pedido 

contraposto. Destarte, não comprovada a legitimidade da dívida também 

julgo improcedente o pedido contraposto para pagamento do valor da 

inscrição. III – Dispositivo Ante o exposto, afasto as preliminares arguidas 

e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 

487, I, do CPC para DECLARAR a inexistência do débito de R$ 463,16 

(quatrocentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos), objeto da 

inscrição em comento, constante do ID nº. 13276890. Em tempo, JULGO 

IMPROCEDENTE o dano moral e o pedido contraposto, nos termos do artigo 

487, I, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001486-72.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VALDELEI INACIO DE 

ANDRADE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão 

do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – 

Preliminares a) Inépcia da petição inicial – Comprovante de Residência 

Defende a requerida a inépcia da inicial, sob o argumento de que esta não 

fora instruída com documento indispensável a sua propositura, qual seja, 

comprovante de residência em nome da parte autora. Não prospera a 

alegação, uma vez que não pode o Juiz, que não tem função legislativa, 

criar novo motivo de extinção do processo, com base na ausência de 

prova de domicílio ou da residência. Neste sentido: PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

INEXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada 

de comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil, os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residência não 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296, caput, do CPC, em homenagem à garantia 

fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito. (TJMG - 

AC 15841 MG 2009.01.99.015841-6, DESEMBARGADORA FEDERAL 

MONICA SIFUENTE, julgamento 17/08/2011, SEGUNDA TURMA, publicação 

e-DJF1 p.384 de 09/09/2011). Ademais é importante asseverar que o rito 

dos Juizados Especiais é pautado pela simplicidade do procedimento e tal 

exigência é fruto de um formalismo não adotado pelo procedimento 

sumaríssimo adotado pela Lei nº. 9.099/95. Destarte, os documentos de ID 

nº. 13668449 comprovam o domicílio do autor na comarca, razão pela qual 

afasto a preliminar arguida. b) Inépcia da inicial – Ausência de consulta 

extraída no balcão dos órgãos de proteção ao crédito A ré pretende a 

extinção da ação sem resolução do mérito sob o argumento de que a 

exordial não está acompanhada de provas do alegado pelo autor, 

porquanto não trouxe aos autos o comprovante original da inscrição em 

cadastro de inadimplente emitida pelo órgão oficial (319, VI; 330, I e 485, I 

todos CPC). Com efeito, verifica-se como requisito da peça inicial a juntada 

dos documentos indispensáveis à propositura da ação sem, contudo, 

haver qualquer menção à necessidade de juntada de comprovante original 

de informação de inscrição negativa. A toda evidência, optou o legislador 

por presumir a veracidade das informações fornecidas, de forma a 

facilitar o acesso à Justiça, evitando fórmulas burocráticas que mais se 

prestam a afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida. 

Cabe ressaltar, ainda, que vige o princípio da boa fé quanto aos 

documentos juntados pela parte postulante, não sendo crível presumir que 

o documento apresentado não esteja em conformidade com aquele 
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postulado, mormente em razão do fato de o autor poder responder pela 

litigância de má fé ao pleitear direito que não lhe assiste. Desse modo, 

comungo do entendimento de que a exigência de juntada de documento 

original que demonstre a inscrição negativa caracteriza excesso de 

formalismo, com o potencial risco de afastar a parte de receber a 

prestação jurisdicional pretendida. Destarte, impende anotar que a 

requerida também aduz em sua tese defensiva que a inscrição é legítima, 

confirmando assim que inseriu o nome da parte autora em cadastro de 

inadimplente. Afasto a preliminar arguida. II – Mérito No mérito, afirma o 

autor VALDELEI INACIO DE ANDRADE que aos 09/10/2017 teve o nome 

indevidamente inscrito em cadastro de inadimplente pela ré VIVO S/A, em 

razão de dívida cuja origem desconhece, no importe de R$ 463,16 

(quatrocentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos), vencido, em 

tese, em 10/04/2017. A seu turno, a ré aduz que as cobranças consistem 

em exercício regular do direito, porquanto houve contratação e usufruto 

dos serviços por ela prestados, apresentando telas sistêmicas e faturas 

com o escopo de corroborar suas alegações e formulando pedido 

contraposto para pagamento do montante, bem como a condenação do 

autor em litigância de má-fé. Analisando as provas produzidas pela 

requerida, impende anotar que além de estarem em péssima qualidade 

prejudicando a análise de seu teor, o uso de tela sistêmica é documento 

produzido de forma unilateral não considerado como meio efetivo de 

prova, consoante entendimento sedimentado da Turma Recursal Única do 

TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – 

COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Nas relações de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo que a prestação de serviços 

fora destas condições caracteriza ato ilícito (TJMT 24836/2011, TJRS 

70055210058 ,  TJMT TR U  2 8 4 8 1 7 0 2 0 1 2 8 1 1 0 0 0 1 / 2 0 1 3  e 

220110025604/2013). Inexistindo prova de que os serviços cobrados 

foram efetivamente utilizados pelo consumidor, inexiste contrato e, 

consequentemente, a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito. 

Ademais, diante da inversão do ônus da prova que se opera por força do 

disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, caberia à parte 

reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações da parte 

reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio 

de prova documental, da existência de débito que legitimasse a inscrição 

em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se 

desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de telas sistêmicas 

não possui força probatória, porquanto elaborado unilateralmente. (...)”. 

(...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 15/10/2014, Data 

da publicação no DJE 15/10/2014.). Dessa forma, o ônus estará a cargo 

do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do 

réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do 

autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a empresa de 

telefonia se desincumbiu de seu ônus. Destarte, consigno que a relação 

jurídica em liça está submetida às regras do Estatuto Consumerista, pois, 

embora haja alegação de que inexiste relação jurídica entre as partes, a 

parte autora se enquadra no conceito de consumidor por equiparação, 

sendo vítima do fato do serviço, nos termos do artigo 17 do CDC. Nessa 

senda, a partir da afirmação da demandante de que não reconhece a 

dívida objeto de inscrição nos cadastros de inadimplentes, incumbia à 

parte demandada demonstrar, ainda que minimamente, a regularidade da 

anotação. Nesse passo, é assente o entendimento jurisprudencial acerca 

da responsabilidade do fornecedor de serviços pela verificação da 

autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos 

envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do 

Empreendimento. Sobre o assunto, eis o entendimento jurisprudencial que 

colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração, pela pessoa jurídica demandada, de contrato de compra e 

venda com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o 

qual deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 

Inexistência de comprovação, pela parte demandada, de que tomou todas 

as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 

face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

MONTANTE MAJORADO. Montante da indenização arbitrado em atenção 

aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às 

peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados 

pelo Colegiado em situações similares. APELO DO RÉU DESPROVIDO, 

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO, 

AMBOS COM FULCRO NO ART. 557, "CAPUT" E § 1º-A, DO CPC 

(Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/01/2016). 

Considerando a relação consumerista, tendo em vista a adequação das 

partes ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, 

caput, do CDC, e considerando o imbróglio apresentado, pertinente a 

inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC. 

Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – 

(...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Vale anotar que 

ao permitir que as contratações não sejam realizadas pessoalmente pelo 

consumidor, a empresa assume os riscos de tal negociação, sendo certo 

que a conduta delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de 

outrem para contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de 

responsabilidade civil, previstas no §3º do artigo 14 do CDC, devendo 

responder por eventuais falhas na prestação do serviço. A ocorrência de 

fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade 

objetiva imputada a empresa no caso concreto. Ainda que as relações de 

consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de 

conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante 

ao fornecedor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré 

se configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a 

contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário 

gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, há a responsabilidade 

da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor, porquanto não agiu 

de forma diligente por ocasião da contratação do serviço, o que 

consequentemente gerou a cobrança e negativação indevida em cadastro 

de inadimplentes. Entretanto, no presente caso não há que se falar em 

dano moral, pois mesmo que a negativação feita pelo réu não existisse, a 

parte autora não receberia qualquer crédito, porque existem outras 

negativações em seu nome, inclusive uma preexistente à discutida na lide. 

Vale anotar que a inscrição que deu ensejo ao feito fora inserida em 

09/10/2017. Cinge-se que o documento juntado no ID n.º 13276890, indica 

outra negativação em nome do autor, incluída em 29/03/2018. De se frisar 

que o requerente afirma que tal débito é tão ilegítimo quanto o discutido no 

presente feito e seria objeto de ação, contudo, em consulta ao PJE com o 

CPF do requerente, não fora encontrada outra demanda movida pelo autor, 

tampouco em desfavor do Banco do Brasil. Ademais, foi realizado em 

Gabinete consulta online - CDL SPC/SERASA de Alta Floresta – MT, 

restando comprovada a existência de outra negativação em nome do autor 

junto ao SPC, preexistente à inscrição discutida na lide, conforme extrato 

que acompanha a sentença. In casu, aplica-se a Súmula nº 385 do STJ, 

que afasta a possibilidade de reparação moral quando preexistente 

legítima inscrição, estabelecendo que “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 
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Impende anotar que efetuada busca com o uso do CPF da demandante 

junto ao sistema PJE não constatou-se a existência de outra ação visando 

a declaração de ilegitimidade do apontamento anterior, presumindo-se, 

portanto, válida. Diante de tal prova, forçoso concluir que a manutenção 

do nome da parte nos cadastros restritivos não causou nenhuma lesão 

que pudesse justificar a indenização pleiteada. Corroborando o 

entendimento, eis a Jurisprudência que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. (...) Ainda que configurada 

como indevida a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de 

crédito, não caracterizado o dano moral, no caso concreto, em razão da 

existência de inscrições prévias. Aplicabilidade da súmula 385, do STJ. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70076440510, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 19/04/2018). No caso dos autos, 

repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à moral da 

parte autora com a manutenção do apontamento de seu nome nos 

cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Consigno que a condenação em litigância 

de má-fé do autor, pleiteada pela ré, se consubstancia no argumento de 

que o requerente conhece o contrato objeto da negativação, contudo, tal 

fato não restou comprovado porquanto julgo improcedente o pedido 

contraposto. Destarte, não comprovada a legitimidade da dívida também 

julgo improcedente o pedido contraposto para pagamento do valor da 

inscrição. III – Dispositivo Ante o exposto, afasto as preliminares arguidas 

e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 

487, I, do CPC para DECLARAR a inexistência do débito de R$ 463,16 

(quatrocentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos), objeto da 

inscrição em comento, constante do ID nº. 13276890. Em tempo, JULGO 

IMPROCEDENTE o dano moral e o pedido contraposto, nos termos do artigo 

487, I, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003022-21.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ALEXANDRE DA SILVA 

MENDES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – 

Preliminar a) Inépcia da inicial – Ausência de consulta extraída no balcão 

dos órgãos de proteção ao crédito A ré pretende a extinção da ação sem 

resolução do mérito sob o argumento de que a exordial não está 

acompanhada de provas do alegado pelo autor, porquanto não trouxe aos 

autos o comprovante original da inscrição em cadastro de inadimplente 

emitida pelo órgão oficial (319, VI; 330, I e 485, I todos CPC). Entretanto, 

apesar de tal fato não ser motivo para extinção da ação, ainda que o 

fosse, é certo que aludido documento encontra-se encartado ao ID nº. 

14875736, razão pela qual afasto a preliminar arguida. II – Mérito No mérito, 

afirma o autor ALEXANDREE DA SILVA MENDES que aos 14/03/2017 teve 

o nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplente pela ré VIVO 

S/A, em razão de dívida no importe de R$ 95,93 (noventa e cinco reais e 

noventa e três centavos), vencido em 10/11/2016. Aduz o requerente que 

manteve relação jurídica com a ré por um mês, contudo, solicitou o 

cancelamento do plano via telefone, tendo sido informado Por seu turno, a 

ré aduz que a inscrição é legítima e consiste em exercício regular do 

direito, porquanto houve contratação e usufruto dos serviços por ela 

prestados, afirmando que não fora solicitado o cancelamento pelo autor, 

instruindo sua peça defensiva com telas sistêmicas com o escopo de 

corroborar suas alegações, formulando ao fim pedido contraposto para 

pagamento do montante, bem como a condenação do autor em litigância de 

má-fé. Analisando as provas produzidas pela requerida, impende anotar 

que além de estarem em péssima qualidade prejudicando a análise de seu 

teor, o uso de tela sistêmica é documento produzido de forma unilateral 

não considerado como meio efetivo de prova, consoante entendimento 

sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – 

SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Nas 

relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de 

prestá-los com qualidade e de forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo 

que a prestação de serviços fora destas condições caracteriza ato ilícito 

(TJMT 24836/2011,  TJRS 70055210058,  TJMT TRU 

284817020128110001/2013 e 220110025604/2013). Inexistindo prova de 

que os serviços cobrados foram efetivamente utilizados pelo consumidor, 

inexiste contrato e, consequentemente, a cobrança é indevida, 

caracterizando ato ilícito. Ademais, diante da inversão do ônus da prova 

que se opera por força do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 

8.078/90, caberia à parte reclamada, em virtude da verossimilhança das 

alegações da parte reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a 

demonstração, por meio de prova documental, da existência de débito que 

legitimasse a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, 

todavia, não se desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de 

telas sistêmicas não possui força probatória, porquanto elaborado 

unilateralmente. (...)”. (...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

15/10/2014, Data da publicação no DJE 15/10/2014.). Em se tratando de 

relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência 

do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive, já declarado em decisão de ID nº. 15277847. 

Dessa forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar 

fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, 

impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II 

do CPC, não tendo a parte ré se desincumbiu de seu ônus, uma vez que 

não apresentou nenhum documento a fim de demonstrar a existência e 

legalidade da dívida. Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação 

moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 
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indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Entrementes, impende anotar que 

no caso vertente não há que se falar em aplicabilidade da aludida súmula, 

uma vez que da análise do documento de ID nº. 14875697, verifica-se a 

inexistência de outras inscrições. Sobre o assunto, trago os seguintes 

ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o dano moral em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). Indefiro os pedidos contrapostos formulados pela 

ré para condenação do autor ao pagamento do débito e em litigância de 

má-fé, porquanto não comprovada a existência e legalidade da dívida. III – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexigibilidade do débito de R$ 95,93 (noventa e cinco reais e noventa e 

três centavos), objeto da inscrição constante do ID nº. 14875697; b) 

CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir 

da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., 

a partir do evento danoso (14/03/2017), nos moldes do art. 398 do CC. Em 

tempo, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contrapostos formulado pela ré, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATAL APARECIDO FORTUNATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001319-55.2018.8.11.0007 REQUERENTE: NATAL APARECIDO 

FORTUNATO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Cinge-se dos autos que 

a parte autora, apesar de devidamente intimada (ID nº. 14310453), não 

compareceu à sessão de conciliação, consoante termo juntado na 

movimentação de ID n.º 15045984. Desse modo, a extinção da ação é à 

medida que se impõe, em atenção ao que prevê o artigo 51 da Lei nº. 

9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Registre-se que ao autor faltoso é imposto o dever de pagar as 

custas do processo, nos termos o art. 949, inciso II, da CNGC do Estado 

de Mato Grosso, podendo ser isento de tal ônus somente se restar 

provado que a ausência decorreu de força maior, nos termos do artigo 51, 

§ 2º da Lei nº 9.099/95. Entretanto, verifica-se que a parte autora 

requereu a justiça gratuita e por tais razões deixo de condená-la no 

pagamento de custas processuais. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do 

CPC combinado com o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Intime-se, 

lembrando que caso a parte autora não possua advogado constituído nos 

autos, é dispensada a intimação da parte, conforme Enunciado nº 13 do 

XIV Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso. Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se de acordo 

com a CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento das custas 

processuais. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

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

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

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002374-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PINHEIRO ORIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002374-41.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RAFAEL PINHEIRO ORIOLI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – 

Preliminares a) Inépcia da inicial – Ausência de consulta extraída no balcão 

dos órgãos de proteção ao crédito A ré pretende a extinção da ação sem 

resolução do mérito sob o argumento de que a exordial não está 

acompanhada de provas do alegado pelo autor, porquanto não trouxe aos 

autos o comprovante original da inscrição em cadastro de inadimplente 

emitida pelo órgão oficial (319, VI; 330, I e 485, I todos CPC). Com efeito, 

verifica-se como requisito da peça inicial a juntada dos documentos 

indispensáveis à propositura da ação sem, contudo, haver qualquer 

menção à necessidade de juntada de comprovante original de informação 

de inscrição negativa. A toda evidência, optou o legislador por presumir a 

veracidade das informações fornecidas, de forma a facilitar o acesso à 

Justiça, evitando fórmulas burocráticas que mais se prestam a afastar a 

parte de receber a prestação jurisdicional pretendida. Cabe ressaltar, 

ainda, que vige o princípio da boa fé quanto aos documentos juntados pela 

parte postulante, não sendo crível presumir que o documento apresentado 

não esteja em conformidade com aquele postulado, mormente em razão do 

fato de o autor poder responder pela litigância de má fé ao pleitear direito 

que não lhe assiste. Desse modo, comungo do entendimento de que a 

exigência de juntada de documento original que demonstre a inscrição 

negativa caracteriza excesso de formalismo, com o potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida. Destarte, 

impende anotar que a requerida também aduz em sua tese defensiva que 

a inscrição é legítima, confirmando assim que inseriu o nome da parte 

autora em cadastro de inadimplente. Afasto a preliminar arguida. a) Inépcia 

da petição inicial – Comprovante de Residência Defende a requerida a 

inépcia da inicial, sob o argumento de que esta não fora instruída com 

documento indispensável a sua propositura, qual seja, comprovante de 

residência em nome da parte autora. Entretanto, apesar de tal fato, por si 

só, não ser motivo para extinção da ação, ainda que o fosse, é certo que 

aludido documento encontra-se encartado ao ID nº. 13990688, razão pela 

qual afasto a preliminar arguida. II – Mérito No mérito, afirma o autor 
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RAFAEL PINHEIRO ORIOLI que teve o nome indevidamente inscrito em 

cadastro de inadimplente pela ré VIVO S/A, em razão de dívida cuja origem 

desconhece, no importe de R$ 373,32 (trezentos e setenta e três reais e 

trinta e dois centavos), vencido em 06/05/2016. Por seu turno a requerida 

defende a legalidade da cobrança, sob o argumento de que o autor 

contratou e utilizou os serviços de telefonia, sendo a inscrição em 

cadastro de inadimplente um exercício regular do direito, instruindo a 

contestação com telas sistêmicas a comprovar o alegado. Realizada 

audiência de conciliação o autor afirmou que o débito lhe pertence, 

contudo, discorda dos valores cobrados a título de juros, afirmando ainda 

que solicitou o cancelamento dos serviços bem antes da negativação, 

porém não foi realizado. Desse modo, com base no livre convencimento 

motivado e analisando as provas produzidas constata-se a existência de 

relação jurídica entre as partes, confessada pela parte autora. Segundo 

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

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

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

se a demandante não efetuou o pagamento dos serviços contratados e 

utilizados, de forma justa, adequada e contratualmente amparada, razão 

pela qual fora inserido corretamente nos órgãos de proteção ao crédito 

pela ré. Apesar de afirmar que solicitou o cancelamento dos serviços 

antes da negativação, sequer afirma quando ocorreu, sendo certo ainda 

que o autor inovou na tese defensiva, uma vez que na exordial afirmava 

desconhecer a origem do débito. Nessa senda, a inscrição do nome do 

devedor inadimplente em cadastros restritivos de crédito configura-se 

exercício regular de direito. Destarte, impende anotar que realizado em 

Gabinete consulta online - CDL SPC/SERASA de Alta Floresta – MT, restou 

comprovada a existência de outras OITO negativações anteriores, e SETE 

posteriores aquela discutida na lide em nome do autor, conforme extrato 

que acompanha a sentença. No caso dos autos, repito, as circunstâncias 

indicam que não existiu qualquer lesão à moral da parte autora com o 

apontamento de seu nome nos cadastros dos maus pagadores, uma vez 

que a dívida existe e fora por ele reconhecida, portanto, não há que se 

falar em indenização por danos morais. Confessada a autoria e legalidade 

da dívida, o pedido contraposto prospera devendo o autor pagar os 

valores objetos da inscrição. Do mesmo modo, também procede a 

pretensão da demandada na condenação do autor as penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé. Consoante explanado, no caso em tela 

a parte demandante deduziu pretensão que conscientemente não tinha 

direito, posto que confessou que contratou e utilizou os serviços da 

requerida e por liberalidade não efetuou o pagamento das faturas. Resta 

evidenciada a conduta vil e ardiolosa da parte que move o Poder Judiciário 

e pleiteia reparação por dano moral em decorrência de sua inadimplência 

consciente, o que contraria a probidade processual e autoriza o 

reconhecimento da litigância de má-fé, consoante artigo 80, I, do CPC. Os 

fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. III - Dispositivo 

Ante o exposto, afasto as preliminares arguidas e JULGO IMPROCEDENTE, 

a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em tempo, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

para CONDENAR o autor a efetuar o pagamento do importe total de R$ 

373,32 (trezentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos), 

correspondente à dívida objeto da inscrição em cadastro de inadimplente. 

Em tempo, CONDENO parte autora ao pagamento de multa de 9,9% e de 

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

do pagamento, bem como ao pagamento das custas do processo e dos 

honorários do advogado que fixo no montante de 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001177-22.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI JOSE DE MELO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001177-22.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: VIVO S.A. EXECUTADO: 

VANDERLEI JOSE DE MELO Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que a 

parte autora foi devidamente intimada para praticar no processo o ato que 

lhe competia, contudo, se quedou inerte (ID nº. 16509803). Calha registrar 

a afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo pela 

parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os 

atos processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o 

processo. Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia 

o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

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

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

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003550-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRAULIO LOPES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003550-55.2018.8.11.0007 REQUERENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE 

SANTA RITA LTDA - EPP REQUERIDO: BRAULIO LOPES JUNIOR Vistos. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Cinge-se dos autos que a parte autora, apesar de devidamente 

intimada (ID nº. 15875136), não compareceu à sessão de conciliação, 

consoante termo juntado na movimentação de ID n.º 16539538. Desse 

modo, a extinção da ação é à medida que se impõe, em atenção ao que 

prevê o artigo 51 da Lei nº. 9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - Quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. Registre-se que ao autor faltoso 

é imposto o dever de pagar as custas do processo, nos termos o art. 949, 

inciso II, da CNGC do Estado de Mato Grosso, podendo ser isento de tal 

ônus somente se restar provado que a ausência decorreu de força maior, 

nos termos do artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95. No caso em tela a parte 

autora não justificou a ausência na audiência, razão pela condeno-a ao 

pagamento das custas processuais, com fulcro na legislação supracitada. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC combinado com o artigo 51, 
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inciso I, da Lei nº 9.099/95. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, procedendo-se de acordo com a CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento das custas processuais. Cumpra-se. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 27 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 166347 Nr: 2194-42.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Ramos do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalva Lelis de Oliveira - 

OAB:24524/O, Elen Daiane Magalhães de Oliveira - OAB:19520/O

 Processo n. 2194-42.2018.811.0007

Código 166347

Ação ROUBO MAJORADO C/C CORRUPÇÃO DE MENORES

Autor MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Réu JORGE RAMOS DO CARMO

Vítimas FLORENTINO PELLENO E SERGIO CASAGRANDE

“O Mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que 

fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal 

acontecer.” (Albert Einstein).

S E N T E N Ç A

VISTOS ETC.

1. Cuida-se de Ação Penal por Roubo Majorado e Corrupção de Menores 

proposta por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de JORGE 

RAMOS DO CARMO, devidamente qualificado nos autos, pela prática do 

delito previsto no art. 157, §2º, incisos I, II, do Código Penal c/c o art. 

244-B, da Lei n. 8.069/90 (ECA), tendo como vítimas FLORENTINO 

PELLENO E SERGIO CASAGRANDE.

 2. Consta nos autos que, no dia 17 de abril de 2018, por volta das 

23hr15min., no interior do estabelecimento comercial denominado 

“Lanchonete Casagrande”, localizado na Rua Acerola (H7), bairro Setor H, 

nesta Cidade e Comarca, o indiciado Jorge Ramos do Carmo, agindo com 

animus furandi, previamente ajustado e através de unidade de propósitos 

com o adolescente Eduardo Cauan Carpinski e com um terceiro não 

identificado, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de 

fogo e em concurso de pessoas, subtraíram para si coisas alheias 

móveis, consistentes em uma carteira contendo cartão bancário e 

documentos pessoais e a importância de R$ 269,00 (duzentos e sessenta 

e nove reais), pertencentes às vítimas Florentino Palleno e Sérgio 

Casagrande.

3. Consta, também, da denúncia que, nas mesmas condições de tempo e 

local acima indicadas, o indiciado Jorge, agindo com consciência e 

vontade, corrompeu o adolescente Eduardo Cauan Carpinski, com ele 

praticando a infração penal acima mencionada.

4. É da denúncia que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima 

mencionadas, o indiciado Jorge e o adolescente Eduardo, munidos com 

uma arma de fogo não apreendida, e um simulacro de arma, 

deslocaram-se ao estabelecimento comercial denominado “Lanchonete 

Casagrande”, oportunidade em que anunciaram o roubo e subtraíram uma 

carteira contendo cartão bancário e documentos pessoais e a importância 

de R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais), pertencentes às 

vítimas.

5. Ato contínuo, o indiciado Jorge, o adolescente Eduardo e terceira 

pessoa não identificada se evadiram do local dos fatos em uma 

motocicleta Honda Biz, cor preta, e em outra motocicleta de cor escura.

6. Na sequência, a Guarnição da Polícia Militar desta Comarca foi 

comunicada a respeito da prática delitiva, iniciado as diligências a fim de 

localizar e identificar os autores da empreitada criminosa.

7. Nesse momento, a equipe policial visualizou uma motocicleta Honda Biz, 

de cor escura, trafegando em alta velocidade, motivo pelo qual 

procederam a abordagem e revista pessoal no indiciado Jorge e no 

adolescente Eduardo.

8. Remontam-se, ainda, dos autos que o menor Eduardo, ao ser indagado 

sobre o roubo, admitiu a autoria delitiva e informou o local aonde 

dispensou a carteira e o simulacro de arma de fogo, sendo os objetos 

localizados e apreendidos pela Polícia Militar.

9. Auto de Prisão em Flagrante Delito e Apreensão em Flagrante de Ato 

Infracional, às fls. 08/09.

10. Termo de exibição e apreensão, às fls. 23/24.

11. Termo de entrega, às fls. 26 e fls. 30.

12. Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do indiciado na 

delegacia, às fls. 33/35.

13. Termos de declarações do adolescente Eduardo, às fls. 42/43.

14. Relatório final do inquérito, às fls. 80/84.

15. O Ministério Público ofertou denúncia em 07/05/2018.

16. Cópia do termo da audiência de custódia, às fls. 91/94, na solenidade, 

o auto de prisão em flagrante foi devidamente homologado e, a prisão, por 

sua vez, foi convertida em preventiva.

17. A denúncia foi recebida em 14 de maio de 2018, às fls. 97/98.

18. O denunciado, devidamente citado, às fls. 99/100, apresentou 

resposta à acusação, conforme fls. 102/108.

19. Na resposta a acusação, a defesa se manifestou pela revogação da 

prisão preventiva, o que restou indeferido por este Juízo, conforme fls. 

116/120.

20. Audiência de instrução, realizada às fls. 134/138 e fls. 154/163. Nas 

audiências, foram colhidos os depoimentos das vítimas, acolhido o 

depoimento do menor, realizada a inquirição de 02 (duas) testemunhas de 

acusação e 03 (três) testemunhas de defesa, bem como realizado o 

interrogatório do réu.

21. Alegações finais apresentadas pela acusação, às fls. 164/174v. No 

ensejo, o parquet pugna pela integral procedência da denúncia, a fim de 

condenar o réu Jorge Ramos do Carmo como incurso nos preceitos do art. 

157, §2º, incisos I e II, do Código Penal e art. 244-B, caput, da Lei n. 

8.069/90.

22. Alegações finais apresentadas pela defesa, às fls. 175/178. Em 

resumo, a defesa apresentou a tese preliminar de nulidade ante a 

inobservância dos preceitos legais do CPP, no mérito, arguiu a tese de 

absolvição em base no principio do in dubio pro reo.

23. É O RELATÓRIO NECESSÁRIO.

24. FUNDAMENTO E DECIDO.

25. A ação penal é totalmente procedente.

26. Do exame formal dos autos, verifico que, quanto ao procedimento, 

foram obedecidas as normas processuais pertinentes e observados os 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, 

inciso LV, CF). O processo encontra-se apto a ser julgado, não há 

preliminares a ser analisadas. Passo a julgá-lo.

27. Antes de adentrar no mérito da acusação, cabe ressaltar que assisti 

os DVDs encartados aos autos, cujas mídias contém as declarações das 

vítimas, depoimentos de testemunhas arroladas pela acusação e o 

interrogatório do réu, sendo desnecessária a transcrição dos mesmos 

como fundamentos da sentença, pelo simples fato de constarem nos 

autos, bastando a quem interessar assisti-los.

I – DA PRELIMINAR

I.I – Da Nulidade Ante a Inobservância dos Preceitos Legais do Código de 

Processo Penal:

28. Alega a defesa, em sede de preliminar, que no presente caso não 

houve a formalidade essencial de observância dos requisitos do art. 266, 

inciso II, do CPP.

29. Pois bem, analisando as declarações das vítimas na fase inquisitorial, 

denota-se que as mesmas relataram que, mesmo usando capacete, foi 

possível ver um pouco o rosto dos suspeitos (réu e o menor), sendo 

possível afirmar que os autores do roubo têm as mesmas características 

físicas dos conduzidos. No mais, a confirmação quanto ao 

reconhecimento do réu Jorge restou confirmado em Juízo pelos ofendidos.

30. Nesse ponto, cumpre mencionar que a inobservância do art. 266, do 

CPP não importa em nulidade do procedimento, sendo mera recomendação 

quando a Douta Autoridade Policial julgar pertinente.

31. Nesse sentido:

“O art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal apresenta apenas uma 

recomendação que deverá ser aplicada quando possível. A inobservância 

dessas instruções, em relação ao reconhecimento do réu perante a 
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autoridade policial, ou, até mesmo, a completa inexistência deste 

procedimento naquela fase, não inviabiliza comprovação da autoria do 

crime quando desvendada em Juízo. Ademais, inexistente nulidade quando 

não comprovados quaisquer indícios de prejuízo ao réu (art. 563, CPP). 

(Precedentes).” (grifo nosso).

“REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO 

TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO (INCISO I, II E V DO §2º DO ART. 157 

DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO REVISIONAL FUNDADO NO INCISO I DO ART. 

621 DO CPP SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA É CONTRÁRIA À 

PROVAS DOS AUTOS E A DISPOSITIVOS LEGAIS EXPRESSOS. DECISÃO 

CONDENATÓRIA PROFERIDA COM BASE NO CONTEXTO PROBATÓRIO 

EXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUE JÁ FOI 

PONDERADA NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE NOVO 

INTERROGATÓRIO. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO MOMENTO 

OPORTUNO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE 

AFASTADA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A TEXTO DE LEI. NÃO 

OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MERA 

RECOMENDAÇÃO. PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR NOMEADO. CABIMENTO [...].” (grifo nosso).

32. Não obstante, conforme estipula o art. 563, do CPP, “nenhum ato será 

declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou 

para a defesa” e, uma vez não resultando o mencionado prejuízo, vigora o 

art. 566, do CPP, pois, “não será declarada a nulidade de ato processual 

que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na 

decisão da causa”.

33. Tais dispositivos vêm em consonância com as decisões proferidas 

pelos Tribunais de Justiça, uma vez que não basta requerer a nulidade 

quando não há prova substancial de prejuízo para a defesa.

34. Não é por outra forma que o legislador adotou o princípio pas de nullité 

sans grief, ou seja, “não há nulidade sem prejuízo”, de modo que caberia 

ao defensor demonstrar e comprovar o efetivo prejuízo da manutenção 

das algemas.

35. Diante de tais fatos e circunstâncias, REJEITO a preliminar aventada 

pela defesa e passo ao mérito da demanda.

II – DO MÉRITO

II.I – DO ROUBO MAJORADO

36. Ao réu Jorge Ramos do Carmo foi imputada a prática do crime previsto 

no art.157, §2º, I e II, do Código Penal, conforme descrição fática contida 

na denúncia.

37. De modo geral, pode-se dizer que toda a ação ou omissão será um 

delito se infringir o ordenamento jurídico (antijuridicidade) na forma prevista 

pelos tipos penais (tipicidade), mas a aplicação de pena ainda ficará 

condicionada a culpabilidade, que é a reprovação ao agente pela 

contradição entre sua vontade e a vontade da lei .

38. Nestas condições, e considerando os elementos de cognição 

existente nos autos, passo à análise da conduta imputada ao aludido réu.

II.I.I – Da Materialidade Delitiva

39. A materialidade está satisfatoriamente comprovada, conforme atestam 

o Auto de Prisão em Flagrante Delito juntado às fls. 08/09, boletim de 

ocorrência de fls. 11/13, auto de exibição e apreensão de fls. 23, termo de 

declarações de fls. 25 e 28, além dos demais elementos de provas 

contidos nos autos.

40. Há de se ressaltar, que as vítimas narram como o crime ocorreu.

41. No mais, é pacífico o entendimento de que, ainda que ausente ou nulo 

o auto de avaliação da res furtivae, é possível a comprovação da 

materialidade do crime pelos demais elementos de prova constante no 

caderno processual, é o que ocorre no caso dos autos.

42. Nesse sentido, colaciona-se a lição de Weber Batista:

“[...] Não raras vezes, vê-se o Tribunal na obrigação de conceder a ordem 

de habeas corpus para colocar em liberdade, por excesso de prazo na 

instrução, réus processados por crimes de roubo mais ou menos graves, 

porque o Dr. Juiz parou o processo à espera da vinda do laudo de 

avaliação da coisa subtraída. Será tal diligência necessária nos crimes de 

roubo? Sê-lo-á, em todas as hipóteses de crime de furto? Quanto ao 

roubo, a resposta é não. De um lado, porque inexiste a figura do roubo 

privilegiado, em que uma das elementares do tipo seja o pequeno valor da 

coisa subtraída. Depois, porque, salvo hipóteses raríssimas, o maior ou 

menor valor do bem não influi, sequer, na medida da pena a ser imposta ao 

réu. Das circunstâncias mencionadas no art. 59, do Código Penal, as que 

têm mais pertinência com a hipóteses são a culpabilidade do agente e as 

circunstâncias e consequências do crime. Ora, no caso de roubo, 

medem-se elas não, propriamente, pelo dano patrimonial causado, mas, em 

regra, pelo modo de atuar dos meliantes e sua consequência sobre a 

pessoa da vítima, como o número de agentes, a sofisticação do método, o 

uso de armas especiais, a maldade traduzida em violência desnecessária, 

a causação de sofrimento acima do comum, a circunstância de ter sido o 

fato praticado no interior da residência etc. Assim, no roubo, não apenas a 

avaliação dos bens subtraídos não é necessária, como, na maioria dos 

casos, não tem, sequer, a menor utilidade. [...].”

 43. Sobre o tema:

“APELAÇÃO. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. (I) PRELIMINAR 

NULIDADE POR AUSÊNCIA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA 

- Sem razão à defesa do recorrente ao pleitear a nulidade do processo 

por ausência do laudo de avaliação da res furtiva, por ser pacífico o 

entendimento de não ser o referido laudo imprescindível para o 

reconhecimento da materialidade do delito de roubo em podendo ser 

comprovada por outros meios de prova [...]. ” (grifo nosso).

II.I.II – Da Autoria:

44. Analisando a autoria, vislumbro que o réu participou do delito em 

questão. O mesmo agiu com consciência de sua conduta no sentido de 

obter êxito na empreitada criminosa, houve, conforme se observa dos 

autos, divisão de tarefas com pluralidade de condutas dispostas no 

sentido da prática criminosa. Houve, ainda, liame psicológico, consistente 

na consciência de que todos os envolvido agiam para o fim almejado.

45. Por seu turno, a autoria ficou evidenciada na medida em que as vítimas 

foram ouvidas em Juízo, nesse ponto, torna-se pertinente abordar as 

declarações prestadas pelas Vítimas Florentino Pellene e Sérgio 

Cassagrande, ao relatarem que o delito em tela ocorreu de forma 

repentina, pois os autores do crime chegaram munidos de arma de fogo e 

anunciaram o assalto, subtraindo a carteira da vítima Florentino, bem como 

o dinheiro do caixa do estabelecimento pertencente ao ofendido Sérgio e 

empreenderam fuga utilizando uma motocicleta.

46. Torna-se pertinente mencionar que, na Delegacia de Polícia, as vítimas 

reconheceram o réu e o adolescente como dois dos assaltantes, ocasião 

em que ratificaram tais reconhecimentos em Juízo.

47. Nesse diapasão, o Supremo Tribunal de Justiça sufragou entendimento 

no sentido de que o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é 

plenamente apto para a identificação do réu e fixação da autoria delituosa, 

desde que corroborado por outros elementos de convicção (grifo nosso), 

assim como ocorre no caso em análise, haja vista que o reconhecimento 

feito na fase inquisitiva foi confirmado em juízo pela vítima 

supramencionada.

48. A propósito, acerca do tema, este Tribunal de Justiça deixou 

assentado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONCURSO DE 

PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE 

DAS VÍTIMAS E TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO – 

SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO 

DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – 

PALAVRA DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM 

JUÍZO, APONTANDO O ACUSADO COMO UM DOS AGENTES DO CRIME – 

RELEVO PROBATÓRIO EM CRIMES DESSA ESPÉCIE – RECURSO 

DESPROVIDO. Os crimes contra o patrimônio geralmente são praticados 

às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a 

palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de prova 

coligidos nos autos, assume relevante valor probatório; no caso, resta 

evidenciada a conduta ativa e relevante do réu, dirigida ao êxito da ação 

criminosa, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de 

receptação”. (grifo nosso).

* * *

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 157, §2º, I E II 

(POR CINCO VEZES), NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP – 

INCONFORMISMO MINISTERIAL – REALIDADE FÁTICO-PROBATÓRIA – 

RECONHECIMENTO REALIZADO POR TODAS AS VÍTIMAS NA DELEGACIA, 

CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – 

CONCURSO FORMAL – CONFIGURAÇÃO - AGENTE QUE, MEDIANTE UMA 

SÓ CONDUTA, VIOLOU O PATRIMÔNIO DE 05 (CINCO) VÍTIMAS – 

RECURSO PROVIDO. Os delitos contra o patrimônio, geralmente, são 

praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de 

modo que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais 

elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor 

probatório para o desfecho condenatório. Quando o agente, mediante uma 
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só ação e com unidade de desígnios, pratica cinco crimes de roubo, 

aplica-se a regra do concurso formal, prevista no artigo 70, do Código 

Penal”. (grifo nosso).

49. Se não bastasse, a testemunha Jairo Muller Santos, ora Policial Militar 

que figurou dentre aqueles agentes que participaram das diligências, 

asseverou que nós recebemos um comunicado que teria acontecido um 

roubo nessa lanchonete Casagrande [...] e quando foi passado pra nós, 

estávamos descendo e avistamos, falaram que era uma biz, preta, com 

dois indivíduos e tinha um terceiro indivíduo com uma outra moto que teria 

dado apoio, nós avistamos aquela motocicleta em alta velocidade e 

falamos vamos abordar, aquelas características, e eles desceram na B 

06, ali próximo ao bombeiro ali e daí demos sinal não paravam, daí eles já 

pararam próximo a associação já bem no final da rua B 06, daí na 

abordagem nós encontramos com um dos, tinha um maior e um menor, o 

maior era o jovem que pilotava e o menor tava com dinheiro ainda, 

bastante dinheiro enfiado nos bolsos, nós perguntamos a respeito pra ele 

do roubo ele confirmou que teriam feito o roubo, perguntamos das armas, 

daí ele falou que tinha sido dispensado ali pra trás ali daí nos pegamos 

uma lanterna e com o apoio de outra guarnição nós encontramos carteira, 

encontramos uma pistola tipo bereta, um simulacro né, daí indagamos a ele 

a respeito da outra arma que eram duas armas , falaram que eram duas 

armas, daí eles não informaram [...].

50. No mesmo sentido, o Policial Militar Sidinei Fernandes da Silva, ora 

testemunha de acusação, apresentou em juízo a mesma versão do seu 

companheiro de profissão, acrescentando que no bolso da bermuda 

utilizada pelo réu Jorge, foi encontrado um cartão pertencente à vítima.

51. Quanto à idoneidade do depoimento policial, colaciono no ensejo 

recente julgamento deste E. Tribunal de Justiça deste Estado, de Relatoria 

do Eminente Desembargador Paulo Cunha, senão vejamos.

“A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na 

investigação é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para 

o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando 

acompanhada de outros elementos probatórios. Precedentes do STJ.” 

(grifo nosso).

52. Nessa perspectiva, os testemunhos de agentes policiais que atuaram 

na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são 

válidos para fundamentação da convicção do Juiz, especialmente quando 

colhidos na fase instrutória em observância ao princípio do contraditório e 

da ampla defesa. Inclusive, registro por oportuno o Enunciado n. 8 da 

Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal grafado desta forma: 

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais 

provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

53. Assim, não há dúvida, portanto, da autoria do crime em relação ao réu, 

haja vista que as vítimas reconheceram com toda certeza, conforme se 

denota das declarações colhidas na fase instrutória sob o crivo do 

contraditório e da ampla defesa.

54. Colaciona-se, a seguir excerto de acórdão da lavra do Sublime 

Desembargador Gilberto Giraldelli para ilustrar o entendimento aqui 

abordado:

“Consoante reiterado entendimento jurisprudencial, em se tratando de 

delito de natureza patrimonial, não raro praticado às ocultas, a palavra das 

vítimas, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume 

preponderante importância, por ser a principal, senão a única prova de 

que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, 

razão pela qual é válida e legítima para amparar eventual édito 

condenatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos 

probatórios, como na hipótese.” (grifo nosso).

55. Na esteira desse entendimento, é também o posicionamento pelo 

Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. PARADIGMAS 

PROFERIDOS EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. 

SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO 

DISSÍDIO NOS TERMOS LEGAIS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 2. 

Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente 

nesta Corte no sentido de que ‘nos crimes contra o patrimônio, geralmente 

praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra 

da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com 

riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante 

coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos 

demais elementos probatórios’. (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro 

RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 

17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ. 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento” (grifo nosso).

56. Além do mais, inexistindo elementos que embasem a negativa de 

autoria, e de outro lado, havendo prova robusta e idônea acerca da 

responsabilidade do réu pelo cometimento do ilícito penal apurado, não 

havendo razões para que a negativa de autoria prepondere sobre as 

palavras firmes, esclarecedoras e coerentes das vítimas e testemunhas, 

que foram capazes de confirmar os indícios de autoria colhidos no curso 

da investigação criminal e ratificadas na instrução penal.

57. Além do mais, a tese de negativa de autoria carece de lógica 

probatória, haja vista que, ainda que o réu tenha negado a autoria delitiva, 

não há nos autos qualquer elemento de prova com fito de afastar a sua 

responsabilidade no caso em apreço, a qual ficou bem demonstrada pelas 

palavras da vítima e testemunhas, ainda, destaca-se que, na fase policial, 

o denunciado Jorge Ramos do Carmo confessou a autoria delitiva.

 58. Pode-se perceber que, o roubo restou satisfatoriamente comprovado, 

posto que as provas obtidas em juízo demonstram que o acusado foi o 

autor do delito juntamente com seus comparsas. Assim, em que pese o 

esforço da defesa, o que se descortina das provas conduzidas aos autos 

é que o réu foi o autor do delito de roubou em exame, com auxílio de 02 

(dois) comparsas e divisão de tarefas para o sucesso da empreitada 

criminosa.

 59. O réu, por deveras, não apresentou nenhuma explicação na delegacia 

de polícia quanto ao suposto fato de ter fornecido carona ao adolescente 

Eduardo.

60. Oras, se o réu estivesse apenas a intenção dar carona ao menor 

Eduardo, certamente, tinha dito isso no momento em que foi preso em 

flagrante delito, mas ele esperou ser ouvido em Juízo para justificar o que 

estava por ocasião da abordagem policial, cuja alegação, evidentemente, 

não passa de mero subterfúgio para se eximir da responsabilidade penal.

61. Portanto, considerando ao cervo probatório colhido durante toda a 

persecução criminal, vislumbro elementos suficientes para comprovar a 

materialidade e autoria do crime de roubo majorado tentando.

62. Assim, a autoria e a materialidade restaram comprovadas.

63. Em outras palavras, ocorrera a subtração e deu-se a consumação, 

pois a coisa saiu da esfera de disponibilidade ou custódia das vítimas. As 

provas coligidas aos autos corroboram a acusação, sendo suficiente para 

se concluir pela condenação deste pelo roubo anunciado na denúncia.

II.II – Das Causas de Aumento de Pena:

II.II.I – Do Emprego de Arma De Fogo:

64. O emprego de arma de fogo restou cabalmente configurado pelos 

depoimentos das vítimas, sendo que as vítimas Florentino Pellene e Sergio 

Casagrande, em relatos seguros confirmaram que o réu estava com a 

arma de fogo.

65. Nesse ponto, o modo de realização da conduta criminosa com 

emprego de arma de fogo, por si só, já configura a grave ameaça contra a 

pessoa.

66. A disposição legal (art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal) não exige a 

apreensão dos referidos artefatos letais usados no crime para se atestar 

sua efetiva utilização, se há outros elementos de convicção no processo, 

colhidos sob o crivo do contraditório, que confirmam a circunstância.

67. Aliás, tal entendimento foi uniformizado através do enunciado n. 1, 

deste Sodalício, conforme julgado a seguir:

“[...] De acordo com o enunciado n. 1 do incidente de uniformização de 

jurisprudência n. 101532/2015 deste Tribunal, é prescindível a apreensão 

e respectiva perícia da arma de fogo para fins de configuração da causa 

de aumento prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do CP.[...].”

 II.II.II – Do Concurso de Agentes:

68. No que tange ao concurso de agentes, desnecessário maiores 

digressões ante a fundamentação acima, visto que restou caracterizada a 

participação do réu juntamente com o auxílio de 02 (dois) comparsas.

69. Importante salientar que houve o emprego de grave ameaça, pois os 

envolvidos agiram com dolo intenso, de forma premeditada, restando, 

portanto, comprovada a majorante do concurso de agentes.

70. Tomadas tais considerações, inteira razão assiste ao representante 

do Ministério Público quando afirma que comprovadas encontram-se, à 

exaustão, a autoria e materialidade do delito perpetrado.

II.III – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

71. No que pertine ao crime descrito nas letras do ECA em seu art. 244-B, 

vale ressaltar que a Lei n. 8.069/90, ao tipificar o crime conhecido como 

corrupção de menores, não exigiu que o menor deva ser “honesto” ou 

mesmo “não corrompido” para que se considere consumado o crime, eis 
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que menciona apenas “pessoa menor de dezoito anos”.

 72. Assim, mesmo que se cuide de menor com antecedentes, cada nova 

ação criminosa com ele praticada facilita sua corrupção ou, quando 

menos, a aprofunda, o que igualmente acarreta a incidência da norma 

penal, cujo bem jurídico protegido é a integridade mental, cultural e social 

do adolescente.

73. Para a sua caracterização não é necessária a prova da efetiva e 

posterior corrompimento do menor, bastando a comprovação da 

participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 

18 anos.

74. Como bem se sabe, a corrupção de menores caracteriza-se 

“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito 

formar” (Súmula 500, do STJ), em outras palavras, a participação de 

criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, 

configura o delito previsto no art. 244-B, do ECA.

75. É neste ponto que vislumbro a participação do menor, Eduardo Cauan 

Carpinski, na prática delituosa em razão das provas contidas nos autos, 

isso porque as vítimas e testemunhas ouvidas em Juízo afirmaram que o 

adolescente participara/concorrera para a prática do crime sub examen.

 76. Portanto, a acusação logrou êxito em produzir tais provas, e mais uma 

vez o caderno informativo, repleto de provas, confere lastro ao decreto 

condenatório, sendo a condenação, medida de extrema e lídima justiça.

III - D I S P O S I T I V O

77. Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na denúncia formulada e por consequência 

CONDENO o réu JORGE RAMOS DO CARMO, VULGO “MACAPÁ”, 

brasileiro, solteiro, natural de Macapá/AP, nascido em 20/01/1991, 

portador da cédula de identidade n. 466001, SSP/AP, inscrito no CPF/MF n. 

006.056.862-38, filho de Julião Oliveira do Carmo e Eliene Ramos de 

Castro, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código 

Penal e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, à pena que passo a individualizar e 

fixar.

III.I – DA DOSIMETRIA DA PENA

78. Caracterizado o roubo, passo com fulcro nos artigos 59 e 68 do 

Código Penal, à fixação da pena.

III.I.I – Da Fixação da Pena:

 79. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, 

passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior 

de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que 

estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, 

sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o 

comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se 

comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de 

pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja 

conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse 

atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra 

forma. O réu não registra antecedentes. No que tange à sua conduta 

social, relevam-se para a prática de crimes desta natureza. Quanto a sua 

personalidade, esta é voltada para a prática de crimes na busca de vida e 

dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores. As consequências do 

crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às 

vítimas, amenizado com a apreensão e devolução da res furtiva. As 

circunstâncias em que ocorreram os delitos são desfavoráveis ao réu, 

ante a análise do modus operandi empregado em seu cometimento, com 

identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa 

que notoriamente extrapolaram aqueles normais à espécie , no caso dos 

autos, o crime em tela consiste em modalidade delitiva que gera clamor 

público e intranquilidade social e evidenciar periculosidade de quem a 

pratica. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao 

patrimônio alheio. Por fim, os comportamentos das vítimas em nada 

contribuíram para a prática do delito.

III.I.I.I – Do Delito de Roubo Majorado:

80. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) 

acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a 

prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena 

base, pode e deve ser fixada acima no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 

07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

81. Na segunda fase da aplicação da pena, não há atenuantes ou 

agravantes a ser consideradas.

82. Na terceira fase, vislumbro a existência das majorantes previstas nos 

incisos I e II, do §2º, do art. 157, do Código Penal (uso de arma e concurso 

de pessoas), porém, somente considero uma majorante para aumentar a 

pena aplicada. Assim, elevo a pena em 1/3, ou seja, em 02 (dois) anos, 04 

(quatro) meses e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, o que somado 

à pena já aplicada totaliza 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, que a TORNO 

DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

III.I.I.II – Do Delito de Corrupção de Menores:

83. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) 

acima expostas e levando em conta os aspectos inerentes ao crime do 

artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90, que lhe são desfavoráveis entendo que 

para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, 

a pena base, deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 

03 (três) anos de reclusão, pelo delito de corrupção de menores.

84. Na segunda fase da aplicação da pena não há atenuantes ou 

agravantes a ser consideradas.

85. Na terceira fase não há causas de aumento nem de diminuição de 

pena a ser consideradas. Desta forma, TORNO DEFINITIVAS as penas 

pelos crimes de corrupção de menores.

III.I.I.III – Do Concurso Material:

86. Considerando a natureza dos delitos e as regras contidas nas letras 

do artigo 69, do Código Penal, hei por bem aplicar as penas 

cumulativamente ao réu, o que passa a totalizar 12 (doze) anos e 04 

(quatro) meses de RECLUSÃO e 933 (novecentos e trinta e três) 

dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA.

III.I.II – Da Não Conversão da Pena Privativa de Liberdade por Restritivas de 

Direito:

87. Inviável, no caso dos autos, a conversão da pena privativa de 

liberdade por restritivas de direito, isso porque o réu não preenche os 

requisitos contidos no art. 44, do Código Penal, conforme amplamente 

especificado nesta Sentença.

III.I.III – Do Regime de Cumprimento de Pena:

88. O único regime que se amolda aos delitos de Roubo Majorado e 

Corrupção de menores é o INICIALMENTE FECHADO, por expressa 

disposição do art. 33, §2º, alínea a, do Código Penal, assim como a 

natureza violenta do crime praticado pelo réu, conforme acima exposto, 

tratando-se de modalidade delitiva que gera clamor público e 

intranquilidade social e evidenciar periculosidade de quem a pratica, 

impondo-se tal medida em resguardo ao caráter preventivo da pena, para 

que sirva de efetivo desestímulo à reiteração da conduta, portanto, o réu 

não faz jus ao benefício legal.

89. DENEGO ao réu o apelo em liberdade, pois permaneceu preso durante 

toda a instrução e seria um contrassenso, após a condenação, a soltura.

90. Portanto, a prisão cautelar ainda se faz necessária para garantia da 

ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, pois diante da gravosa 

situação processual do réu, uma vez colocada em liberdade, certamente 

se evadirão desta Cidade e oportunamente não mais será encontrado para 

a execução da pena, tornando a condenação ilusória, já que servirá 

apenas para aumentar os já elevados números de processos que 

abarrotam as prateleiras dos cartórios criminais numa esperança vã, de 

que um dia o réu venha a ser capturado e a pena aí então será executada.

91. Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à 

manutenção da prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a 

propriedade que lhe é peculiar assevera que:

“Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais 

extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se 

pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, 

via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de 

particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de 

muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização 

um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário 

determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve 

ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social 

[...].”

 92. De outro norte, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a 

permanência do réu preso é efeito da condenação:

“[...] O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento no sentido de 

que não tem direito de apelar em liberdade o réu que permaneceu preso 

durante a instrução criminal, salvo quando o ato que originou a custódia 

cautelar é ilegal por não possuir fundamentação idônea... Habeas corpus 

denegado.” (grifo nosso).

* * *

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 

ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM 
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PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO DE DOIS 

DOS PACIENTES. PERDA DO OBJETO. NEGATIVA DO APELO EM 

LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. 

AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PROVAS DA AUTORIA. MATÉRIA NÃO 

APRECIADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 

SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DO 

ENTORPECENTE APREENDIDO. RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO 

DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E 

NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E 

INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECLAMO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 6. A 

orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há 

lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando 

permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os 

motivos para a preventiva. 7. Condições pessoais favoráveis, sequer 

demonstradas no caso, não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, 

revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a 

demonstrar a sua necessidade. 8. Indevida a aplicação de medidas 

cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se 

justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da 

reprodução de fatos criminosos. 9. Recurso parcialmente conhecido e, na 

extensão, desprovido.” (grifo nosso).

93. Além disso, prolatada a sentença e uma vez reconhecida a culpa do 

réu, com mais razão sua segregação, se mostrando necessário, é certo, 

para a garantia da aplicação da lei penal.

94. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Persistindo com o advento da sentença condenatória os motivos 

ensejadores da prisão preventiva, deve ser negado à ré o direito de 

recorrer em liberdade, eis que esse direito, assim como todos os outros 

previstos no ordenamento jurídico, não é absoluto e deve ser avaliado 

conforme a circunstância fática concreta.” (grifo nosso).

95. No mais, não há que se falar em mácula à presunção de inocência 

quando a prisão preventiva se mostra necessária à efetiva prestação 

jurisdicional, estando devidamente demonstrados os pressupostos que a 

autorizam, consubstanciado na Súmula n. 9, do STJ, que assim reza: “A 

exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia 

constitucional da presunção de inocência”.

 96. De mais a mais, não fere o duplo grau de jurisdição a vedação ao 

direito de apelar em liberdade de acordo com a lição de Guilherme de 

Souza Nucci, “Havendo motivo justo, deve o réu recolhido ao cárcere, 

antes do trânsito em julgado da sentença condenatória... Tudo depende do 

caso concreto”.

 97. Por fim, não é demais acrescentar que eventuais circunstâncias 

pessoais favoráveis, não afastariam a legitimidade da medida extrema, 

porque, como já insistentemente ressaltado, houve fundamentação 

adequada, indicando a presença de requisitos legais que a admitiam.

98. Recomendo que o réu permaneça na prisão em que se encontra até 

que lhe seja destinado vaga em estabelecimento próprio adequado para o 

cumprimento da pena imposta, expedindo-se, por cautela, mandado de 

prisão.

99. Feitas tais considerações, MANTENHO o DECRETO DE PRISÃO 

PROVISÓRIA do réu e, por conseguinte, NEGO-LHE o direito de apelar em 

liberdade.

III.I.IV – Da Reparação dos Danos às Vítimas:

100. Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c 

inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da prolação da 

sentença penal condenatória, o juiz fixará valor mínimo para a reparação 

dos danos causados pela infração.

101. Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento 

do dever de indenizar do réu à vítima em razão de sua conduta e modus 

operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou grave 

danos e abalos às vítimas que devem ser ressarcidos conforme determina 

o dispositivo legal mencionado alhures.

102. Tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos 

sofridos pelos ofendidos, entendo como valor mínimo para a reparação a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que a fixo de forma definitiva e 

solidária.

III.II – DELIBERAÇÕES FINAIS:

103. Fixo o valor dos dias multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário 

mínimo vigente.

104. CONDENO o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

105. O Réu cumprirá a pena em estabelecimento adequado, nesta ou em 

outra Unidade da Federação, consoante dispõe a Lei 7.210/84 e mediante 

as condições a serem impostas no Juízo da Execução.

106. EXPEÇA-SE ofício à Secretaria de Segurança Pública para que aloque 

o réu em um dos estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso.

107. SUSPENDO os Direitos Políticos do Réu e faço com fundamento nas 

letras do artigo 15, inciso III, da CF/88. Oficie-se o TRE.

108. Transitada em julgado, EXPEÇA-SE a competente Carta de Guia, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados e cumpra-se o CNGC – 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria da Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

109. INTIMEM-SE as vítimas desta decisão conforme preceitua o §2°, do 

artigo 201, do Código de Processo Penal.

110. Oportunamente, baixem-se à contadoria para a apuração das custas, 

multa e reparação dos danos atualizados, intimando-se o réu para 

pagamento em 10 (dez) dias.

111. Ainda, a multa cujo valor foi acima fixado será destinado conforme 

determinação do Juízo das Execuções Penais, seguindo-se as regras 

estabelecidas pela E. Corregedoria Geral da Justiça e CNJ.

112. Diante da Lei 12.736/2012, que acrescentou o § 2.º, ao artigo 387, do 

Código de Processo Penal, proceda-se a detração da pena ao réu, se 

houver.

113. Publique-se Intimem-se e Cumpra-se.

Alta Floresta/MT, 09 de novembro 2018.

Roger Augusto Bim Donega
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fazerem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal 

acontecer.” (Albert Einstein).

S E N T E N Ç A

VISTOS ETC.

1. Cuida-se de ação penal por TRÁFICO DE DROGAS promovida pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face de 

RUDIGAN LOPES DE ASSIS devidamente qualificados nos autos, pela 

prática do crime previsto no artigo 33, caput, Lei Federal nº 11.343/2006.

2. Consta na denúncia que, no dia 15 de junho de 2018, por volta das 

17h30min, na residência localizada na Avenida Nossa Senhora da 

aparecida, nº 99, Bairro Boa Nova I, desta Comarca de Alta Floresta/MT, o 

denunciado Rudigan Lopes Assis, após adquirir e receber de maneira 

escusa, teve em depósito e guardou, com finalidade de fornecer a 

qualquer custo ao consumo de terceiros, 01 (um) tablete contendo 189g 

(cento e oitenta e nove gramas) e 01 (uma) porção pesando 0,8 (oito 

decigramas) de substância entorpecente do tipo Cannabis Sativa, 

popularmente conhecida como “maconha”, sem autorização e em 

desacordo com a determinação e regulamentar.

3. Ressai dos autos que, a Polícia Militar recebeu inúmeras informações 

anônimas de que na residência acima citada funcionava um ponto de 

comercialização de substâncias entorpecentes, local este que diariamente 

havia grande movimentação de usuários de drogas.

4. Remontam do feito que, diante dos informes narrados, a equipe da 

Polícia Militar efetuou rondas ostensivas, na Av. Nossa Senhora 

Aparecida, ocasião em que visualizou o indiciado nas proximidades do 

local indicado, o qual, ao constatar a presença dos agentes policiais, 

tentou empreender fuga.

5. Ato contínuo, os Policiais abordaram o indiciado e efetuaram revista 
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pessoal, momento em que foi localizada uma porção de substância 

entorpecente tipo Cannabis Sativa, popularmente conhecida como 

“maconha”, no bolso de sua bermuda.

6. Na sequência, a equipe policial se deslocou até a residência do 

indiciado e, mediante prévia autorização, realizaram busca domiciliar, 

oportunidade na qual foi encontrado meio tablete de substância 

entorpecente tipo Cannabis Sativa, uma balança de precisão e uma faca 

de serra contendo vestígios de drogas acondicionadas dentro de uma 

caixa de sapato escondida embaixo da cama, assim como também 

localizaram um rolo de plástico filme, comumente utilizada para embalagem 

de drogas, em cima da cama e, uma balança de precisão dentro do 

guarda-roupa.

7. Auto de prisão em flagrante, às fls. 08.

8. Termo de Apreensão, às fls. 19.

9. Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do indiciado na 

delegacia, às fls. 24/26.

10. Laudo de Constatação de Drogas, às fls. 44/46.

11. Relatório final do inquérito, às fls. 54/57.

12. Cópia do temo de Audiência de Custódia (conversão de prisão de 

flagrante em prisão preventiva), às fls. 63/66.

 13. Cópia da decisão indeferindo o pedido de revogação de prisão 

preventiva, às fls. 70/76.

14. Laudo definitivo de Constatação de Droga, às fls. 65/70v.

15. Decisão determinando a notificação do indiciado, às fls. 80.

16. Devidamente notificado (fls. 82/83), o indiciado apresentou defesa 

preliminar, às fls. 84/87.

17. A denúncia, ofertada em 27/07/2018, foi recebida em 27/08/2018, 

conforme fls. 88/89, ocasião em que este Juízo designou data para 

realizar a audiência de instrução.

18. Audiências realizadas, às fls. 100/104 e fls. 113/118, momento em que 

foi realizado o interrogatório do denunciado, bem como realizada a 

inquirição de 03 (três) testemunhas de acusação e 02 (duas) de defesa.

19. Nova decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva, 

às fls. 109/111.

20. Alegações finais apresentadas pelo Ministério Público, às fls. 119/132, 

em síntese, o parquet requer a total procedência da denúncia, a fim de 

condenar o réu Rudigan Lopes de Assis como incurso nas penas do art. 

33, caput, da Lei n. 11.343/06.

21. Alegações finais apresentadas pela defesa, às fls. 133/148, em 

resumo, a defesa arguiu a tese de nulidade do processo por inviolabilidade 

do domicílio, subsidiariamente, apresentou as teses de absolvição por 

ausência de provas e de desclassificação para o crime de posse de 

drogas para consumo próprio, na dosimetria, a defesa pugna pelo 

acolhimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do 

art. 33, da Lei de Drogas, da fixação da pena no mínimo legal, da fixação 

do regime prisional mais brando, da conversão da pena privativa de 

liberdade por restritivas de direitos e, por fim, se manifestou pela 

concessão do direito de recorrer em liberdade.

22. Acórdão juntado às fls. 149, informando que o Habeas Corpus 

impetrado pela defesa técnica do réu foi denegado por unanimidade.

23. É O RELATÓRIO NECESSÁRIO.

24. FUNDAMENTO E DECIDO.

25. Primeiramente, cabe ressaltar que assisti aos DVDs encartados aos 

autos, cujas mídias contêm interrogatório e depoimentos das testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, sendo desnecessária a transcrição 

integral dos mesmos como fundamentos da sentença, pelo simples fato de 

constarem nos autos bastando, a quem interessar, assisti-los.

26. Do exame formal dos autos verifico que, quanto ao procedimento, 

foram obedecidas as normas processuais pertinentes e observados os 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, 

inciso LV, CF). O processo encontra-se apto a ser julgado. Passo a 

julgá-lo.

I – DO MÉRITO

I.I. – Da Ilegalidade das Provas Obtidas:

27. Alega a defesa, sem síntese, que não há evidências de que no interior 

de imóvel está a ocorrer ilícito, nela não se pode ingressas sem ordem 

judicial, pois o flagrante deve ser verificado antes do ingresso em 

residência.

28. Entretanto, em que pese o louvável esforço defensivo, houve, de fato, 

a prévia verificação de flagrante, pois, conforme narrado na denúncia e 

comprovado no decorrer da instrução processual, a Polícia Militar 

constantemente recebia denúncias anônimas (via 190), de que na região 

próxima a residência do indiciado era um ponto de comercialização de 

drogas e, a par de tais fatos, efetuaram rondas ostensivas, na Av. Nossa 

Senhora Aparecida, ocasião em que visualizaram o indiciado nas 

proximidades do local indicado, o qual, ao constatar a presença da viatura 

policial, tentou empreender fuga.

29. Perceba-se que, o ato de empreender fuga ao notar a presença dos 

agentes policiais consiste na formação da fundada suspeita em realizar a 

abordagem policial.

30. Nesse ponto, ao realizar a mencionada abordagem, os integrantes da 

Polícia Militar lograram êxito em encontrar uma pequena quantidade de 

“maconha” na bermuda do réu, fato este que reforça as denúncias 

anônimas no que pertine a comercialização dos entorpecentes na região 

próxima a residência do suspeito.

31. Diante do estado de flagrante delito e, tendo em vista que a Polícia 

Militar já possuía conhecimento de que o réu realizava a mercancia de 

drogas em sua residência (denúncias anônimas via 190), os agentes 

militares, de imediato, se dirigiram até a residência habitada pelo réu, a fim 

de realizar revista no local, ocasião em que encontraram no interior do 

imóvel uma considerável quantidade de maconha.

32. Como se isso não bastasse, não se pode olvidar que o Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, decidiu que o ingresso 

forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em 

qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte 

em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso 

concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação 

de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar 

do agente ou da autoridade, como se vê no caso em análise.

33. Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, 

tem idêntico entendimento, consoante se infere dos julgados abaixo 

resumidos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E 

POSSE ILEGAL DE ARMA. CRIME PERMANENTE. MANDADO DE BUSCA E 

APREENSÃO. DISPENSABILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É 

dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de 

flagrante delito da prática de crime previsto na Lei Antidrogas ou no 

Estatuto do Desarmamento, como ocorreu na hipótese em apreço, até 

porque referidos crimes possuem natureza permanente, ficando o agente 

em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. 2. Agravo 

regimental desprovido.

 * * *

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM 

PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DESNECESSIDADE. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. 

SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. EVENTUAL 

ILEGALIDADE SUPERADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 

DO DECRETO DE CONSTRIÇÃO. CUSTÓDIA LASTREADA NA EXPRESSIVA 

QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE 

AUTORIA. VIA INADEQUADA PARA O EXAME DA QUESTÃO. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. É dispensável o 

mandado judicial quando se trata de flagrante de crime permanente, como 

é o caso do tráfico de drogas. E eventual ilegalidade do flagrante ficou 

superada com a superveniência de novo título a embasar a custódia 

cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva. Precedentes [...].

 34. Por sua vez, este Sodalício não discrepa do entendimento sufragado 

pelas cortes superiores, tal como se infere dos julgados a seguir 

resumidos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 

SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE 

NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE O FLAGRANTE, ANTE A 

ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INGRESSO DA POLÍCIA NA 

RESIDÊNCIA DO RÉU SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – 

INVASÃO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE 

FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA 

INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – 

PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

NARCOTRAFICÂNCIA – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE AUTORIA 

ISOLADA NOS AUTOS – APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE MACONHA 

NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS 

POLICIAIS MILITARES APONTANDO A MERCANCIA ILÍCITA DE DROGAS – 

CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO PARA 

AGRAVAR A PENA NO TOCANTE À REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – 

AUMENTO EM 1/5 (UM QUINTO) DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – 
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EVIDENCIADA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – PRECEDENTES STJ – APELO 

DESPROVIDO 1. Descabida a decretação de nulidade das pro as obtidas 

com base na suposta violação do domicílio do apelante, porquanto o 

tráfico de drogas, por ser delito de natureza permanente, não exige a 

apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos 

policiais na residência do acusado, máxime quando constatada a 

existência do estado de flagrância. 2. Se a negativa de autoria do apelante 

restou isolada nos autos e, de outro lado, as denúncias anônimas 

recebidas pelo Serviço de Inteligência da Polícia, os testemunhos judiciais 

dos policiais militares que participaram da operação e os termos de 

apreensão anexados aos autos, comprovam a localização de 

entorpecente na residência do apelante, assim como o exercício ilícito da 

mercancia de tal substância, em não se desincumbindo a Defesa de 

demonstrar eventual intenção escusa dos agentes da segurança em 

incriminar falsamente o réu, deve-se concluir pela existência de um 

conjunto probatório coerente e desfavorável ao agente, convergindo para 

a demonstração de que ele praticava o tráfico ilícito de droga, a tornar 

inviável o acolhimento do pedido de absolvição. 3. Com o fito de evitar 

arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, firmou-se a 

tese jurisprudencial e doutrinária de que, a despeito da ausência de 

previsão legal, o quantum adotado para as circunstâncias agravantes e 

atenuantes não poderá equivaler aos das causas gerais e especiais da 

terceira fase [1/6 a 2/3], mas a reincidência específica justifica a 

exasperação da pena em 1/5 (um quinto), conforme precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça.” (grifo nosso).

* * *

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 

ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA 

DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O APELADO POR RECONHECER A 

NULIDADE DA PROVA MATERIAL POR AUSÊNCIA DE EVENTUAL 

MANDADO DE BUSCA DOMICILIAR OU POR FALTADE AUTORIZAÇÃO 

PARA ENTRADA DOS POLICIAIS MILITARES NA RESIDÊNCIA DO 

APELADO – PROCEDÊNCIA – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO 

CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA 

QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE 

FLAGRANTE – SENTENÇA ANULADA – 2. REQUERIDA A CONDENAÇÃO 

DO APELADO E A APLICAÇÃO DE PENA – ANÁLISE DOS PEDIDOS 

PREJUDICADA PELO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DA 

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, A FIM DE SE EVITAR SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA – 3. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. 1. É dispensável o 

mandado de busca e apreensão quando se trata de crime de tráfico de 

drogas, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente 

em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte a busca 

pessoal e o ingresso da polícia em sua residência sem a necessidade do 

referido mandado. 2. Restam prejudicados os pedidos deduzidos pelo 

apelante no recurso, referentes à condenação e aplicação de pena ao 

apelado, uma vez que o togado singular não chegou a valorar as provas 

existentes nos autos, a fim de se evitar supressão de instância. 3. Apelo 

provido em parte.” (grifo nosso).

35. Dessa forma, impõe-se concluir que, no caso em tela, não ocorreu 

qualquer afronta ao art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal, eis que não 

houve violação ao domicílio do réu, porquanto se tratava de situação de 

flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele, sendo, 

portanto, válidas as provas colhidas durante a instrução processual.

I.II – Da Materialidade Delitiva:

36. Materialidade restou sobejadamente comprovada ao que se denota 

dos autos. Assim, o réu foi preso em flagrante delito ao trazer consigo, ter 

em depósito e guardar as substâncias entorpecentes, conforme fls. 08, 

termo de exibição e apreensão fls. 19/21, laudo preliminar de constatação 

de drogas de fls. 44/46, laudo definitivo às fls. 78/78v, depoimentos dos 

policiais militares atuantes na diligência e demais meios de provas coligidas 

aos autos.

37. Aliás, o laudo preliminar e definitivo, resultaram em positivo para 

presença de “maconha” (cannabis sativa L) , cujo princípio ativo desta 

vem a ser o tetrahidrocanabinol (THC)

38. Diante de tais considerações, verifica-se que há mais do que razões a 

motivarem a condenação do réu pela prática do delito previsto no art. 33, 

caput, da Lei n.º 11.343/2006. Resta, cabalmente comprovados os fatos 

esposados pela acusação de forma satisfatória e suficiente. Porquanto 

levo em consideração ainda o depoimento colhido em juízo das 

testemunhas de acusação atuante na diligência investigativa para concluir 

que o acusado praticou o crime descrito na exordial.

I.III – Da Autoria:

39. No que tange à autoria também não restam dúvidas quanto à mesma. A 

prova coligia aos autos é extreme de dúvidas, ante a apreensão das 

drogas, pois o acusado adquiriu, recebeu de maneira escusa e trazia 

consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de 

terceiros, 01 (um) porção contendo 0,8 (oito centigrama) de Cannabis 

Sativa, popularmente conhecida como “Maconha”, além de ter em depósito 

e guardar 01 (um) tablete da mesma substância contendo 189g (cento e 

oitenta e nove gramas), sem autorização e em desacordo com 

determinação legal.

40. Não é por outro motivo que o réu foi preso em flagrante delito, haja 

vista que integrantes da Polícia Militar realizaram atividades de 

patrulhamento na Av. Nossa Senhora em virtude de inúmeras denúncias 

anônimas sobre a possível comercialização de entorpecentes na região 

próxima a residência do réu.

41. Por ocasião das rondas ostensivas, o réu avistou a viatura policial e 

tentou empreender fuga, fato que resultou na abordagem pessoal, ocasião 

em que os agentes militares localizaram uma porção de substância 

entorpecente tipo “maconha” no bolso da bermuda do suspeito.

42. Diante do estado de flagrante, a Polícia Militar se deslocou até a 

residência do réu e realizaram busca domiciliar, oportunidade na qual foi 

encontrado meio tablete da mesma substância.

43. Ao ser interrogado na fase instrutória da presente Ação Penal, o réu 

negou a autoria delitiva a ele imputada, aduzindo unicamente que as 

substâncias apreendias com ele era para seu próprio consumo.

44. Pois bem, muito embora o réu negue a prática criminosa descrita na 

exordial acusatória, esclarecendo que a expressiva quantidade de 

substância apreendida era pra seu próprio consumo, é de suma 

importância ressaltar que não há nos autos material probatório com fito de 

comprovar tal alegação, não merecendo guarida, pois milita na contramão 

das demais provas carreadas aos autos.

45. Nesse acepção, ainda que o interrogatório do réu seja considerando 

como meio de prova, o mesmo deve ser analisando juntamente com os 

demais elementos de provas produzidos no decorrer da instrução 

processual.

46. No caso dos autos, a tese arguida pelo réu carece de comprovação, 

pois inexistem no feito demais elementos probatórios na finalidade de 

corroborar a versão dada pelo denunciado.

47. Por outro lado, os fatos narrados na exordial acusatória foram 

precisamente confirmados em sede de instrução processual pelas 

Testemunhas de Acusação, pois, souberam com elevada clareza informar 

a considerável quantidade de substâncias apreendidas em posse do réu.

48. Nessa linha de raciocínio, a testemunha de acusação Walter Willian 

Mateus Alves, Policial Militar que figurou dentre aqueles agentes que 

participaram das diligências em comento que resultaram na prisão em 

flagrante do réu, confirmou a versão descrita na exordial acusatória, 

relatando que efetuou a revista pessoal em face do réu próximo a sua 

residência, local este citado nas denúncias anônimas, e encontrou uma 

pequena quantidade de “maconha”.

49. Na mesma oportunidade, a testemunha informou que, em decorrência 

da revista pessoal, realizaram busca domiciliar na residência do réu, 

momento em que encontrou uma considerável quantidade de drogas 

(maconha) dentro de uma caixa de sapato embaixo da cama, uma balança 

de precisão, uma faca de serra contendo vestígios de “maconha”, além de 

uma fita filme geralmente utilizara para embalar as drogas.

50. Na mesma linha de raciocínio, as testemunhas Paulo Monteiro Martins 

de Souza e Renato Pereira de Andrade também confirmaram a mesma 

versão apresentada pelos companheiros de profissão, no que pertine a 

expressiva quantidade de maconha encontrada na residência habitada 

pelo réu, além da balança de precisão, do rolo plástico utilizado na 

embalagem e da faca que estava vestígios de entorpecente.

51. Com efeito, policiais militares descreveram de forma coerente e 

segura, o modo como ocorreu a apreensão de expressiva quantidade e 

variedade de drogas, além dos apetrechos usualmente utilizados para o 

seu comércio, os quais estavam sob a guarda do réu.

52. Quanto à idoneidade do depoimento policial, colaciono no ensejo 

recente julgamento deste e. Tribunal de Justiça, de Relatoria do Eminente 

Desembargador Paulo Cunha, senão vejamos.

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE 

ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO– 

MATERIALIDADEE AUTORIA COMPROVADASDEPOIMENTO DE POLICIAIS 
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ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – CONDENAÇÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A prova consistente no testemunho de 

policiais diretamente envolvidos na investigação é de reconhecida 

idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto 

condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos 

probatórios. Precedentes do STJ.” (grifo nosso).

53. Na mesma linha de entendimento, é também o entendimento adotado 

pela Augusta Terceira Câmara Criminal deste Sodalício.

“[...] as declarações firmes e uniformes dos policiais militares 

encarregados das diligências, são elementos probatórios válidos para 

respaldar a condenação, uma vez que as palavras destes gozam de 

presunção de veracidade, não podendo ser desprestigiadas apenas com 

base na negativa de autoria daquele. [...].” (grifo nosso).

54. No mesmo sentido, assim se posiciona a Respeitável Segunda Câmara 

deste Tribunal.

“[...] Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos 

policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, e que, 

por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de 

presunção de veracidade, de modo, que não se mostra suficiente a 

simples negativa de autoria do apelante, totalmente isolada nos autos, para 

desprestigiar o seu valor probatório. [...].” (grifo nosso).

55. Portanto, os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião 

do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para 

fundamentação da convicção do Juiz, especialmente quando colhidos na 

fase instrutória em observância ao princípio do contraditório e da ampla 

defesa. Inclusive, registro por oportuno o Enunciado n. 8 da Turma de 

Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal grafado desta forma: “Os 

depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, 

são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

56. Outrossim, é forçoso concluir que o réu realmente praticou o tráfico de 

drogas na data dos fatos, ante a expressiva quantidade de drogas 

apreendidas, além dos apetrechos usualmente utilizados para o comércio 

de entorpecentes, restando evidenciado que as drogas apreendidos em 

posse do réu seriam fornecidos de qualquer modo ao consumo de 

terceiros, afastando, desde logo, a tese de deficiência probatória.

57. Quanto à tese de que o réu é usuário, esta por si só, não afasta o 

tráfico de substância entorpecente, pois é notório e comum o fato de que, 

além de traficar, o(a) traficante seja usuário(a) de drogas, todavia, a mera 

alegação de usuário não desconstitui a imputação contida no bojo da 

denúncia.

58. Ocorre que, a versão apresentada pela defesa do réu restou isolada 

diante das provas carreadas aos autos, não tendo a defesa, de forma 

alguma, logrado produzir prova hábil a elidir a acusação.

59. No feito em análise, o réu trazia consigo, tinha em depósito e guardava 

expressiva quantidade de entorpecente que, por si só, já revela a 

inocorrência de eventual tese de posse para uso.

60. A propósito, o Enunciado n. 3, aprovado no Incidente de Unificação de 

Jurisprudência n. 101532/2015, em sessão ordinária realizada na Turma 

de Câmara Criminais Reunida desta Corte de Justiça, dispõe que “a 

condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente 

pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

61. Outrossim, compete ao réu provar que as drogas destinavam-se 

exclusivamente ao seu consumo, uma vez que é ônus da defesa 

comprovar que a droga era pra uso próprio, o que não ocorreu no caso 

em análise.

62. Por esse motivo, a Jurisprudência firmou entendimento no sentido de 

que, não comprovada a finalidade específica de consumo próprio da 

substância entorpecente, não pode haver a desclassificação do delito de 

tráfico para uso de drogas pela falta de prova cabal desta condição.

63. Portanto, as provas levam a uma só conclusão de que o réu arquitetou 

e colocou em pratica o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

64. Aliado a todas as provas produzidas tanto em sede policial, a qual 

possui credibilidade até que seja desconstituída, e confirmadas em juízo, 

pode-se observar e ter certeza absoluta da participação do réu na 

empreitada criminosa conforme se infere dos autos que não deixam 

dúvidas alguma do ato criminoso.

65. Há fundamentos e elementos concretos a ensejar a condenação, pois 

da simples e singela leitura dos autos revela-se o modo como se deu o 

delito de traficância e seu autor.

66. Contudo, ressalto mais uma vez que o depoimento judicial prestado por 

policiais atuantes na diligência – contribui sobremaneira para a formação 

de um juízo de convicção acerca da efetiva responsabilidade do 

sentenciado pelo ilícito narrado na denúncia.

67. A prova colhida se mostra suficiente para confirmar a autoria e a 

materialidade do delito de tráfico. Por outro lado, os depoimentos dos 

policiais merecem credibilidade, pois não há elementos a apontar 

suspeição ou mesmo desconstituição do depoimento dos mesmos.

 68. Neste sentido, os funcionários da Polícia e da segurança pública 

merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em 

geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. 

Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas 

agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o 

convencimento do julgador.

 69. Nesse contexto, cumpre registrar que não é necessário que o réu 

seja surpreendido comerciando as drogas apreendidas para que 

configure a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, 

porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que 

se admitem várias condutas, entre elas, adquirir, tem em depósito, 

transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer, tal como reza o 

Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste 

Sodalício assim redigido: “O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 

da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto 

alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das 

condutas nele descritas”.

70. Insta ressaltar que, muito embora o réu não tenha sido flagrado 

comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da 

prova colhida, constatou-se que a conduta praticada pelo réu se amolda 

perfeitamente aos verbos nucleares do tipo, quais sejam, trazer consigo, 

ter em depósito e guardar, em razão do princípio da alternatividade é de 

ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, conforme já 

mencionado.

71. Em situações semelhantes, este Tribunal assim decidiu:

72. “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA 

LEI 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE 

SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS 

TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE 

DROGAS – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA EM RAZÃO DE 

SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA – INVIABILIDADE – PENA DE MULTA 

PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PEDIDO DE 

IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE 

PENA – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE REINCIDENTE – NEGATIVA DO 

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – RÉU PRESO DURANTE A 

INSTRUÇÃO CRIMINAL – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA – 

RECURSO DESPROVIDO. Embora o recorrente não tenha sido flagrado 

comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da 

prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por ele se amolda 

perfeitamente a um dos verbos nucleares do tipo, qual seja ter em 

depósito, e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de 

drogas um crime de ação múltipla, o apelante incorre nas penas do art. 33, 

caput, da Lei 11.343/06. Tendo em vista que a materialidade e a autoria 

delitiva estão devidamente comprovadas nos autos, não há falar em 

absolvição por falta de prova. [...].” (grifo nosso).

73. Desta feita, entendo que as provas colhidas durante a instrução 

processual convergem de forma harmônica a ratificar a acusação, 

portanto, não há falar em absolvição por ausência de provas ou 

desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

74. Nesse sentido, trago o seguinte entendimento deste e. Tribunal de 

Justiça:

“[...] Não procedem os pedidos de absolvição e/ou desclassificação do 

delito de tráfico para o de uso, se as provas constantes dos autos são 

suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico, 

reveladas pelos depoimentos harmônicos dos policiais que realizaram a 

apreensão do entorpecente encontrado com o réu, aliados aos demais 

elementos probatórios” (grifo nosso).

75. A quantidade, a natureza das substâncias entorpecentes e forma de 

acondicionamento, aliadas as demais circunstâncias em que se deu a 

apreensão, nos trazem a certeza de que as drogas efetivamente se 

destinavam ao vil comércio de entorpecentes.

76. Deste modo, restou plenamente comprovada a prática do delito de 

tráfico de entorpecentes, não cabendo aqui o pleito absolutório.

77. Evidenciadas, pois, a materialidade, a autoria com a clara destinação 

das drogas para mercancia, não havendo que se cogitar na absolvição do 

réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, tampouco pelo acolhimento da 
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tese de desclassificação.

I.IV – Da Aplicação do Art. 33, §4, da Lei n. 11.343/06:

78. No que se refere ao pleito de acolhimento do art. 33, §4º, da Lei n. 

11.343/06, vislumbro que a não aplicação é medida de rigor, isso porque, 

na hipótese, a aplicação do mencionado dispositivo se mostra inviável, 

haja vista a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos em 

posse do réu.

79. Sobre a matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - LEI NOVA - CAUSA 

ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS 

BENÉFICA - ARTIGO 33, PARÁGRAFO 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - NÃO 

APLICAÇÃO NA HIPÓTESE - EMBARGOS ACOLHIDOS. Há omissão se no 

acórdão não se examina a aplicação da causa de diminuição da pena cuja 

retroatividade é indiscutível por se tratar de norma mais benéfica. Na 

hipótese, contudo, não é aplicável tal causa de diminuição da pena 

estabelecida no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343, de 

23.08.2006, em face da quantidade de maconha que o embargante trazia 

consigo para a comercialização de substância entorpecente”. (grifo 

nosso).

80. Inviável, portanto, o reconhecimento de se tratar do denominado 

“tráfico privilegiado”.

81. Além do mais, o art. 33, §4º, da Lei supramencionada determina que o 

agente fará jus à diminuição da pena caso satisfaça as seguintes 

condições: 1) primariedade; 2) bons antecedentes; 3) não ser o agente 

dedicado à atividades criminosas e 4) não integrar o agente organização 

criminosa.

82. Ocorre que o referido dispositivo determina que o agente deve 

preencher todos os requisitos ali elencados cumulativamente.

83. Entretanto, no caso dos autos, percebe-se que o réu realmente se 

dedicava às atividades criminosas, em especial ao tráfico ilícito de 

entorpecentes, dada a expressiva quantidade de drogas apreendida.

84. Nesse sentido é a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis:

“[...] para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os 

requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a 

benesse. A apreensão de expressiva quantidade de droga configura 

indicativo de que o agente é integrante de organização criminosa.” (grifo 

nosso).

85. O professor Renato Marcão, no que diz respeito a aplicação da 

referida causa de redução de pena, leciona que: “[...] a minorante em 

questão tem por objetivo beneficiar somente o traficante eventual, e não 

aquele que faz do tráfico o seu meio de vida. [...] Para fazer jus ao 

benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A 

ausência de apenas um determina negar a benesse [...] ”.

86. Assim, sem maiores delongas, rejeito a tese defensiva e 

consequentemente afasto a aplicação da causa especial de redução da 

pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06.

I.V – Da Atenuante Da Confissão Espontânea:

87. Em que pese à defesa técnica do réu não tenham alegado nas 

derradeiras alegações finais por memorias a tese da atenuante da 

confissão espontânea, é de bom alvitre consignar que o acusado, em seu 

interrogatório, informou que as substâncias apreendidas eram para o seu 

consumo próprio.

88. Muito bem, ainda que o réu tenha reconhecido a propriedade das 

drogas para uso pessoal, entendo que o não acolhimento da atenuante da 

confissão espontânea é medida que se impõe, isso porque o réu não 

confessou os fatos narrados na denúncia, aduzindo unicamente que as 

drogas apreendidas era para o seu próprio consumo, negando, todavia, o 

comércio de entorpecentes.

89. Por seu turno, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

firmou-se no sentido de que para que seja configurada a confissão 

espontânea, o réu deve assumir o fato que lhe é imputado.

90. Precedentes:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS 

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA 

CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE DA 

DROGA PARA USO PESSOAL. ADMISSÃO DE CRIME DIVERSO. 

IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A 

decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. 

Ressalvada compressão pessoal em sentido diverso, as Turmas 

componentes da Terceira Seção desta Corte superior firmaram 

entendimento no sentido de ser indevido o reconhecimento da atenuante 

da confissão espontânea, nos delitos de tráfico de drogas, nos casos em 

que o agente confessa a propriedade da droga para uso pessoal, 

negando a traficância. 3. Agravo regimental improvido”. (grifo nosso).

* * *

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. 

DOSIMETRIA. ACUSADO QUE ADMITE POSSE DE DROGA PARA USO 

PRÓPRIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. De acordo com entendimento deste Superior Tribunal de 

Justiça, nas hipóteses em que o réu admite a posse de drogas para uso 

próprio não há confissão da prática do delito de tráfico de drogas, não 

tendo aplicação a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código 

Penal. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido”. (grifo nosso).

* * *

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 

INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 

NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTO VÁLIDO. 

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 

POSSE PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE 

MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. A confissão 

espontânea do sentenciado por delito de tráfico de drogas de que é mero 

usuário não induz a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do 

Código Penal. Pleito de compensação com a agravante de reincidência 

prejudicado. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido”.

 91. No caso de denúncia pela prática do crime de tráfico de drogas, o 

reconhecimento de que os entorpecentes apreendidos tinham como 

destino o uso pessoal, não configura a confissão espontânea, pois o réu, 

assim agindo, não assume o fato criminoso pelo qual está sendo 

processado, até porque a tese de desclassificação do crime de tráfico 

para o delito tipificado no art. 28, da Lei de Drogas restou rejeitada, assim 

como a confissão, ainda que espontânea, não foi utilizada com fito de 

fundamentar a presente sentença.

II - D I S P O S I T I V O

92. Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

réu RUDIGAN LOPES DE ASSIS, brasileiro, solteiro, natural de Alta 

Floresta/MT, nascido aos 03/05/1996, portador da cédula de Identidade n. 

2083626-0 SSP/MT, inscrito no CPF/MF n. 047.971.631-51, filho de Jair de 

Assis e Francisca Ioneide Tome Lopes, como incurso na pena do artigo 

33, caput, da Lei n. 11.343/06; à pena que passo a individualizar e fixar.

II.I – DA DOSIMETRIA DA PENA

II.I.I – Da Individualização Da Pena:

93. Caracterizado o TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, passo, com 

fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena em face do 

réu RUDIGAN LOPES DE ASSIS.

94. Destarte atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo 

a dosar a pena a ser aplicada ao réu utilizando-me das circunstâncias 

judiciais abaixo lançadas. Desta forma, considerando que o réu, à época 

dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que 

estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, 

sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o 

comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se 

elevada proveniente de reflexão tradutores de pertinácia criminosa 

significativa, haja vista que praticou fato ilícito consciente, cuja conduta 

poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse 

atendido aos apelos da norma penal, e buscasse ganhar a vida de outra 

forma. No entanto, foi preso em flagrante delito revelando a traficância de 

substância entorpecente. O réu registra Antecedentes Criminais 

consistente em uma Ação Penal por Receptação sob o n. 

377-08.2015.811.0084 – Cód. 48080, na qual tramita na Comarca de 

Apiacás/MT, além de um TC por oferecimento de drogas para consumo 

conjunto sob o n. 1521-83.2017.811.0007 – Cód. 151137, desta Comarca 

de Alta Floresta/MT. No que tange à suas condutas sociais revelaram-se 

para a prática de crimes desta natureza. Quanto a sua personalidade, 

esta é voltada para a prática de crimes na busca de vida e dinheiro fáceis 

em detrimento de bens maiores. As consequências do crime são graves, 

pois apresenta grandes danos a toda a coletividade, considerando que 

jovem e pais de família destroem suas vidas para saciarem seus vício. Sua 

prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à 

vida em sociedade. As circunstâncias em que ocorreram os delitos são 

pertinentes aos crimes desta natureza, provocando um verdadeiro pavor 

social a pais, parentes e amigos de usuários, estas vítimas de maus 
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elementos e do vício frenético por drogas. Os motivos são os inerentes 

aos crimes contra saúde pública, ou seja, obtenção de lucro fácil em 

detrimento a saúde das pessoas, revelando alto grau de periculosidade, 

pois no tráfico a vida alheia é o que menos interessa ao(a) traficante, 

repugnante e sórdido propulsor inesgotável de outros delitos.

 95. No que diz respeito à Quantidade das substâncias entorpecentes 

apreendidas, por ser significativa utilizo tão somente esta circunstância 

para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, porquanto a 

quantidade da droga apreendida é tratada, pelo art. 42 da Lei de Drogas, 

como circunstância preponderante, merecendo, portanto, severidade na 

reprimenda.

96. Sobre o tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PENA-BASE FIXADA 

ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 

DESFAVORÁVEIS – PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E NATUREZA 

DA DROGA - RECURSO DESPROVIDO. ‘O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 

impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 

do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga. Tal procedimento foi 

devidamente adotado na fixação das penas-base dos delitos imputados ao 

Paciente, motivo pelo qual incabível a sua reforma.’ (STJ, HC nº 

201.398/RJ) A apreensão expressiva de droga altamente tóxica e 

causadora de dependência física e psíquica justifica a fixação da 

pena-base acima do limite mínimo.” (grifo nosso).

97. Na mesma linha de raciocínio:

“Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que 

nos delitos de tráfico de entorpecentes a quantidade e a natureza da 

droga apreendida preponderam sobre as demais circunstâncias do art. 59 

do Código Penal e autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo 

legal.” (grifo nosso).

 98. Neste caso, como já mencionado ao longo desta sentença, foram 

apreendidas consideráveis quantidades de drogas, sendo 01 (um) tablete 

contendo 189g (cento e oitenta e nove gramas) e 01 (uma) porção 

pesando 0,8 (oito decigramas) de substância entorpecente do tipo 

Cannabis Sativa, popularmente conhecida como “maconha”, sem 

autorização e em desacordo com a determinação e regulamentar.

99. Assim, a apreensão expressiva das substâncias entorpecentes 

justifica a fixação da pena-base acima do limite mínimo.

II.I.I.I – Do Delito de Tráfico Ilícito de Entorpecentes:

100. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) 

acima expostas e o previsto no artigo 42, da Lei n. 11.343/06, que lhe são 

desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e 

notadamente a ressocialização, a pena base, deve ser fixada acima do 

mínimo legal e, portanto, fixo-a em 09 (nove) anos de reclusão e 900 

(novecentos) dias multa, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

101. Na segunda fase da aplicação da pena não há agravantes ou 

atenuantes, pois não reconheço a tese da confissão espontânea, 

conforme fundamentado no tópico “I.V” desta Sentença, ainda que não 

alegado pela defesa técnica.

102. Outrossim, deixo de aplicar as benesses contidas nas letras do §4°, 

do artigo 33, da Lei n. 11.343/06 em face das circunstância judiciais acima 

expostas, tópico “I.IV” desta Sentença.

103. Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento de 

pena. Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta pelo crime de 

tráfico ilícito de entorpecentes.

II.I.II – Da Não Conversão da Pena Privativa de Liberdade por Restritivas de 

Direitos:

104. Inviável, no caso dos autos, a conversão da pena privativa de 

liberdade por restritivas de direito, isso porque o réu não preenche os 

requisitos contidos no art. 44, do Código Penal, conforme amplamente 

especificado nesta Sentença.

II.I.III – Do Regime de Cumprimento de Pena e da Prisão:

105. O único regime que se amolda ao tráfico e conexo é o INICIALMENTE 

FECHADO, nos termos do art. 33, §3º e art. 33, §2º, alínea “a”, do CP, 

portanto, o réu não faz jus ao benefício legal, tendo em vista a expressiva 

quantidade de “maconha” demanda uma medida mais intensa.

106. DENEGO ao réu o apelo em liberdade, pois não obstante não possa 

ser considerado idôneo o argumento de que a legislação especial 

pertinente ao tráfico de drogas veda a concessão da liberdade provisória, 

porquanto o Plenário do Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do 

Habeas Corpus n. 104339, declarou, a inconstitucionalidade da expressão 

“liberdade provisória” contida no art. 44, da Lei n. 11.343/06, passando a 

admitir a prisão cautelar para o tráfico de drogas apenas se verifica, no 

caso concreto, a existência dos requisitos e pressupostos normativos dos 

artigos 312 e 313, do CPP, que, no caso dos autos, restaram precisamente 

preenchidos, uma vez que o réu permaneceu preso durante toda a 

instrução e seria um contrassenso, após a condenação, a soltura.

107. Portanto, a prisão cautelar ainda se faz necessária para garantia da 

ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, pois diante da gravosa 

situação processual do réu, uma vez colocada em liberdade, certamente 

se evadirão desta Cidade e oportunamente não mais será encontrado para 

a execução da pena, tornando a condenação ilusória, já que servirá 

apenas para aumentar os já elevados números de processos que 

abarrotam as prateleiras dos cartórios criminais numa esperança vã, de 

que um dia o réu venha a ser capturado e a pena aí então será executada.

108. Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à 

manutenção da prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a 

propriedade que lhe é peculiar assevera que:

“Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais 

extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se 

pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, 

via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de 

particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de 

muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização 

um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário 

determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve 

ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social 

[...].”

 109. Por sua vez, o E. Tribunal de Justiça deste Estado entende que a 

expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da 

ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva, 

conforme Enunciado n. 25, do Incidente de Unificação de Jurisprudência n. 

101532/2015.

110. De outro norte, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a 

permanência do réu preso é efeito da condenação:

“[...] O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento no sentido de 

que não tem direito de apelar em liberdade o réu que permaneceu preso 

durante a instrução criminal, salvo quando o ato que originou a custódia 

cautelar é ilegal por não possuir fundamentação idônea... Habeas corpus 

denegado.” (grifo nosso).

* * *

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 

ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM 

PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO DE DOIS 

DOS PACIENTES. PERDA DO OBJETO. NEGATIVA DO APELO EM 

LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. 

AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PROVAS DA AUTORIA. MATÉRIA NÃO 

APRECIADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 

SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DO 

ENTORPECENTE APREENDIDO. RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO 

DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E 

NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E 

INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECLAMO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 6. A 

orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há 

lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando 

permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os 

motivos para a preventiva. 7. Condições pessoais favoráveis, sequer 

demonstradas no caso, não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, 

revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a 

demonstrar a sua necessidade. 8. Indevida a aplicação de medidas 

cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se 

justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da 

reprodução de fatos criminosos. 9. Recurso parcialmente conhecido e, na 

extensão, desprovido.” (grifo nosso).

111. Além disso, prolatada a sentença e uma vez reconhecida a culpa do 

réu, com mais razão sua segregação, se mostrando necessário, é certo, 

para a garantia da aplicação da lei penal.

112. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Persistindo com o advento da sentença condenatória os motivos 

ensejadores da prisão preventiva, deve ser negado à ré o direito de 

recorrer em liberdade, eis que esse direito, assim como todos os outros 

previstos no ordenamento jurídico, não é absoluto e deve ser avaliado 
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conforme a circunstância fática concreta.” (grifo nosso).

113. No mais, não há que se falar em mácula à presunção de inocência 

quando a prisão preventiva se mostra necessária à efetiva prestação 

jurisdicional, estando devidamente demonstrados os pressupostos que a 

autorizam, consubstanciado na Súmula n. 9, do STJ, que assim reza: “A 

exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia 

constitucional da presunção de inocência”.

 114. De mais a mais, não fere o duplo grau de jurisdição a vedação ao 

direito de apelar em liberdade de acordo com a lição de Guilherme de 

Souza Nucci, “Havendo motivo justo, deve o réu recolhido ao cárcere, 

antes do trânsito em julgado da sentença condenatória... Tudo depende do 

caso concreto”.

 115. Aliás, os fundamentos que justificam a custódia cautelar do réu, teve 

sua legalidade reconhecida pela Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, 

conforme se denota do Habeas Corpus n. 1007797-03.2018.8.11.00, de 

relatoria do Eminente Desembargador Gilberto Giraldelli.

 116. Por fim, não é demais acrescentar que eventuais circunstâncias 

pessoais favoráveis, não afastariam a legitimidade da medida extrema, 

porque, como já insistentemente ressaltado, houve fundamentação 

adequada, indicando a presença de requisitos legais que a admitiam.

117. Recomendo que o réu permaneça na prisão em que se encontra até 

que lhe seja destinado vaga em estabelecimento próprio adequado para o 

cumprimento da pena imposta, expedindo-se, por cautela, mandado de 

prisão.

118. Feitas tais considerações, MANTENHO o DECRETO DE PRISÃO 

PROVISÓRIA do réu e, por conseguinte, NEGO-LHE o direito de apelar em 

liberdade.

II.II – DAS DELIBERAÇÕES FINAIS:

119. FIXO o valor dos dias multa de acordo com o estabelecido nas letras 

do artigo 49, do CP, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente.

120. CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

121. DECRETO a perda dos bens e valores em favor da União. Devendo 

ser observado a fundamentação acima e o contido na legislação 

pertinente, caso haja valores e estes devem ser depositados na conta 

única do TJMT.

122. O réu cumprirá a pena, em estabelecimento adequado, nesta ou em 

outra Unidade da Federação, consoante dispõe a Lei 7.210/84 e mediante 

as condições a serem impostas no Juízo da Execução.

123. OFICIE-SE a Secretaria de Segurança Pública para que informe a 

respeito de vaga para o correto cumprimento da pena em estabelecimento 

próprio.

124. SUSPENDO o Direito Político do réu e faço com fundamento nas letras 

do artigo 15, inciso III, da CF/88, OFICIE-SE o TRE. OFICIE-SE ao TRE dando 

conhecimento; OFICIE-SE ao INI e IEI (Instituto Estadual de Identificação).

125. Transitada em julgado, EXPEÇA-SE a competente carta de guia, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados e CUMPRA-SE o CNGC – 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria da Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

126. Oportunamente, BAIXEM-SE à contadoria para a apuração das 

custas e multa atualizadas, intimando-se o réu para pagamento em 10 

(dez) dias.

127. Diante da redação dada pela Lei 12.736/2012, a qual acrescentou o § 

2.º, ao artigo 387, do Código de Processo Penal, proceda-se com a 

detração da pena aos réus, se houver.

128. Proceda-se às anotações necessárias. Proceda a secretaria a 

realização do executivo provisório de pena.

129. Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Alta Floresta/MT, 09 de novembro de 2018.

Roger Augusto Bim Donega
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Ação: TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O 

TRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E 

CORRUPÇÃO DE MENORES.

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 “O Mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que 

fazerem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal 

acontecer.” (Albert Einstein).

S E N T E N Ç A

VISTOS ETC.

1. Cuida-se de ação penal por TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, 

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE 

USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENORES promovida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face de FELIPE MACHADO 

DOS SANTOS devidamente qualificado nos autos, pela prática dos crimes 

previstos nos art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei Federal nº 

11.343/2006, bem como nas penas do art. 14 da Lei n. 10.826/03 e do art. 

244-B da Lei n. 8.069/90.

2. Consta na denúncia que, no dia 14/11/2017, em horário não preciso nos 

autos, no período da manhã, em uma ilha localizada no Rio Telles Pires, no 

Município de Alta Floresta/MT, o indiciado, juntamente com os menores 

Valdeir Kopp dos Santos e Lucas Gabriel Kopp e com o imputável 

Francisco Alves de Lima, guardava e/ou tinha em depósito, com a 

finalidade de mercancia, 03 (três) porções de substância análoga à 

“maconha”, totalizando 494,1g (quatrocentas e noventa e quatro gramas e 

um decigrama), e 28,7g (vinte e oito gramas e sete decigramas) de 

substância análoga à cocaína, capazes de causar dependência física e 

psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar.

3. Consta, também, dos inclusos autos que, pelo período aproximando de 

uma semana antes da data de 14/11/2017, no mesmo local indicado no 

item “2” desta sentença, o indiciado e os mesmo menores, bem como o 

imputável, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o 

crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, caracterizadora a 

associação pelo ajuste prévio, bem como pela forma em que se 

organizaram, sem certo que todos eram encarregados de preparar e ter 

em depósito drogas para posterior venda.

4. Consta, ainda, da denúncia que, no mesmo dia e local acima 

mencionado, o indiciado e os menores, bem como o imputável, em 

comunhão de desígnios, portaram e mantiveram em depósito armas de 

fogo de uso permitido e munições consistentes em uma espingarda calibre 

28 gauge, de marca não identificada e numeração não identificada, uma 

espingarda calibre 26 e um cartucho calibre 32 intacto, sem autorização e 

em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de um saco 

contendo vários chumbinhos e um recipiente contendo pólvora.

5. Por fim, consta, também, da denúncia, que, no mesmo dia e local, o 

indiciado corrompeu os menores Valdecir Kopp dos Santos e Lucas 

Gabriel Kopp, com eles praticando as infrações penais previstas no art. 33 

e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06 e no art. 14, da Lei n. 10.826/03.

6. É da denúncia que, no dia 14/11/2017, após receberam denúncias 

anônimas acerca de existência de um “flutuante” no rio telles pires onde 

estaria sendo feito o beneficiamento de substâncias entorpecentes, uma 

equipe da Polícia Militar deslocou-se até o mencionado local.

7. Percorrendo o referido rio, os agentes lograram êxito em localizar um 

acampamento, situado em uma ilha, onde encontrava-se o indiciado Felipe 

e mais alguns integrantes do grupo criminoso.

8. Avistando os agentes policiais, o indiciado Felipe, em companhia de 

outras pessoas, evadiu-se do local, embrenhando-se na mata.

9. No acampamento, os policiais encontraram as armas e munições acima 

descritas, a substância entorpecente análoga à “maconha”, bem como 

uma plantação de maconha, além de outros objetos.

10. Na abordagem foi preso em flagrante a pessoa de Francisco Alves de 

Lime e apreendido o menor Valdir Kopp dos Santos.

11. Próximo ao barrando, a aproximadamente 200m (duzentos metros), os 

policiais localizaram o flutuante, onde encontraram diversos petrechos 

para o beneficiamento de drogas (balança de precisão prensa e diversos 

recipientes com resíduos de cocaína).

12. Equipes da Polícia Militar permaneceram ininterruptamente realizando 

buscas aos indivíduos foragidos, sendo que, no dia seguinte, localizaram 

o indiciado Felipe e o menor Lucas.

 13. Auto de prisão em flagrante, às fls. 09.

14. Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do indiciado na 
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delegacia, às fls. 21/23.

15. Cópia do termo de audiência de custódia, às fls. 37/38v, na audiência, 

o auto de prisão em flagrante restou homologado, assim como a prisão foi 

convertida em preventiva.

16. Termo de apreensão, às fls. 48/51.

17. Termo de constatação de drogas, às fls. 65/68, fls. 70/70v e fls. 

73/74v.

18. Laudo pericial de eficiência de arma de fogo e munições, às fls. 77/81.

19. Relatório final do inquérito, às fls. 99/104.

20. A Defensoria Pública Estadual impetrou Habeas Corpus em favor do 

indiciado, cuja liminar restou indeferida, conforme fls. 119/121.

21. Fotos extraídas do local do crime juntada às fls. 133/138.

22. Fotos retiradas do Google Maps indicando o local do crime, juntadas às 

fls. 139/143.

23. Decisão determinando a notificação do indiciado, às fls. 174.

24. O indiciado, devidamente notificado (fls. 176/177), apresentou defesa 

prévia, às fls. 178/180.

25. O Habeas Corpus impetrado em favor do indiciado restou denegado, 

às fls. 181/187.

26. A denúncia, ofertada em 15/12/2017, foi recebida em 02/02/2018, às 

fls. 188, oportunidade em que este Juízo designou data para a audiência 

de instrução.

27. Audiência de instrução realizada, às fls. 201/206, fls. 232/237 e fls. 

242/244, oportunidade em que foram inquiridas 05 (cinco) testemunhas de 

acusação e realizado o interrogatório do réu.

28. Pedido de relaxamento da prisão preventiva, às fls. 211/215.

29. O parquet pugnou pela manutenção da custódia, às fls. 217/221.

30. Alegações finais apresentadas pelo Ministério Público, às fls. 

245/259v, em síntese, o parquet requer a total procedência da denúncia, a 

fim de condenar o réu Felipe Machado dos Santos como incurso nas 

penas do art. 33, caput, art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, c/c art. 

14, da Lei n. 10.826/03, c/c art. 244-B, caput, do ECA.

31. Laudo definitivo, juntado às fls. 261/266.

32. Alegações finais apresentadas pela defesa, às fls. 267/280, em 

resumo, a defesa arguiu a tese de absolvição por ausência de provas em 

todos os crimes descritos na denúncia, na dosimetria, a defesa pugna 

pelo acolhimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, 

do art. 33, da Lei de Drogas, da fixação da pena no mínimo legal, da não 

aplicação da agravante prevista no art. 61 e seguintes do Código Penal e 

das causas especiais de aumento previstas no art. 40, da Lei de Drogas 

e, por fim, se manifestou conversão da pena privativa de liberdade em 

restritiva de direito.

33. É O RELATÓRIO NECESSÁRIO.

34. FUNDAMENTO E DECIDO.

35. Primeiramente, cabe ressaltar que assisti aos DVDs encartados aos 

autos, cujas mídias contêm interrogatório e depoimentos das testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, sendo desnecessária a transcrição 

integral dos mesmos como fundamentos da sentença, pelo simples fato de 

constarem nos autos bastando, a quem interessar, assisti-los.

36. Do exame formal dos autos verifico que, quanto ao procedimento, 

foram obedecidas as normas processuais pertinentes e observados os 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, 

inciso LV, CF). O processo encontra-se apto a ser julgado. Passo a 

julgá-lo.

I – DO MÉRITO

I.I – DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

I.I.I – Da Materialidade Delitiva:

37. Materialidade restou sobejamente comprovada ao que se denota dos 

autos. Assim, o réu foi preso em flagrante delito ao ter em depósito e 

guardar as substâncias entorpecentes, conforme fls. 09, termo de 

exibição e apreensão fls. 48, laudos preliminares de constatação de 

drogas de fls. 65/66, 67/68v e fls. 73/74v, laudo de exame de eficiência de 

fls. 77/81, fotografias carreadas às fls. 134/138, laudos definitivos de fls. 

261/266, depoimentos dos policiais militares atuantes na diligência e 

demais meios de provas coligidas aos autos.

38. Aliás, os laudos preliminares e definitivos, resultaram em positivo para 

presença de “maconha” (cannabis sativa L) e coca, cujo princípio ativo 

desta vem a ser o tetrahidrocanabinol (THC) e cocaína .

39. Diante de tais considerações, verifica-se que há mais do que razões a 

motivarem a condenação do réu pela prática do delito previsto no art. 33, 

caput, da Lei n.º 11.343/2006. Resta, cabalmente comprovados os fatos 

esposados pela acusação de forma satisfatória e suficiente. Porquanto 

levo em consideração ainda o depoimento colhido em juízo das 

testemunhas de acusação atuante na diligência investigativa para concluir 

que o acusado praticou o crime descrito na exordial.

I.III – Da Autoria:

40. No que tange à autoria também não restam dúvidas quanto à mesma. A 

prova coligia aos autos é extreme de dúvidas, ante a apreensão das 

drogas, pois o acusado juntamente com os adolescentes Valdir Kopp dos 

Santos e Lucas Gabriel Kopp, bem como o imputável Francisco Alves de 

Lima, guardou e tinha em depósito para a venda e entrega ao consumo de 

terceiros, a quantidade de 03 (três) porções de substância análoga à 

maconha, totalizando 494,1g (quatrocentos e noventa e quatro gramas e 

uma decigrama) e 28,7 (vinte e oito gramas e sete decigramas) de 

substâncias análoga à cocaína, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal.

41. Não é por outro motivo que o réu foi preso em flagrante delito, haja 

vista que a Polícia Militar havia recebido informações de que um grupo 

criminoso estava em uma ilha situada no Rio Telles Pires praticando 

atividades ilícitas voltadas a fabricação de drogas, momento em que 

iniciaram diligências, logrando êxito em localizar Francisco Alves de Lima e 

o menor Valdir Kopp dos Santos, em um acampamento montado na 

referida ilha fluvial, bem como ouviram o memento em que outras pessoas 

evadiram e se esconderam no matagal existente naquele local, entre eles, 

o réu, ao notar a aproximação da os agentes policiais.

42. Ato contínuo, integrantes da Polícia Militar procederam com busca 

pormenorizada no alojamento para abrigar o réu e seus comparsas, 

oportunidade em que encontraram uma quantidade considerável de 

substâncias entorpecentes, armas de fogo e alguns apetrechos 

comumente utilizados para organizar, preparar, fabricar e manipular 

drogas e, no decorrer das diligências no local próximo ao rio, os policiam 

lograram êxito em localizar o réu e empreender o menor Lucas Gabriel 

Kopp.

43. Ao ser interrogado na fase instrutória da presente Ação Penal, o réu 

negou a autoria delitiva a ele imputada, aduzindo que, no dia dos fatos, 

encontrava-se no acampamento situado no rio Telles Pires em companhia 

dos adolescentes Valdeir Kopp dos Santos e Lucas Gabriel Kopp, sendo 

que se dirigiram ao referido local para pescarem, bem como imputou aos 

adolescentes a propriedade das substâncias apreendidas.

 44. Pois bem, muito embora o réu negue a prática criminosa descrita na 

exordial acusatória, é de suma importância ressaltar que não há nos autos 

material probatório com fito de comprovar tal alegação, não merecendo 

guarida, pois milita na contramão das demais provas carreadas aos autos.

45. Nesse acepção, ainda que o interrogatório do réu seja considerando 

como meio de prova, o mesmo deve ser analisando juntamente com os 

demais elementos de provas produzidos no decorrer da instrução 

processual.

46. No caso dos autos, a tese arguida pelo réu carece de comprovação, 

pois inexistem no feito demais elementos probatórios na finalidade de 

corroborar a versão dada pelo denunciado.

47. Por outro lado, os fatos narrados na exordial acusatória foram 

precisamente confirmados em sede de instrução processual pelas 

Testemunhas de Acusação, pois, souberam com elevada clareza informar 

a considerável quantidade de substâncias apreendidas.

48. Nessa linha de raciocínio, a testemunha de acusação Rafael Machado 

Pasuch, Policial Militar que figurou dentre aqueles agentes que 

participaram das diligências em comento que resultaram na prisão em 

flagrante do réu, confirmou a versão descrita na exordial acusatória, 

relatando sobre a existência de denúncias anônimas noticiando que no 

local do crime estava sendo realizado o beneficiamento e armazenamento 

de drogas por uma associação criminosa, momento em que uma equipe 

policial se deslocou ao referido local, porém encontraram somente o 

adolescente Valdeir Kopp dos Santos e de Francisco Alves de Lima, haja 

vista que o réu Felipe Machado dos Santos empreendeu fuga ao notar a 

aproximação da policia.

49. A referida testemunha informou que, no local, foram localizadas 03 

(três) porções de substância análoga à maconha, totalizando 494,1g 

(quatrocentos e noventa e quatro gramas e um decigrama), 28,7 (vinte e 

oito gramas e sete decigramas) de substâncias análoga à cocaína, 02 

(duas) espingardas, 09 (nove) cartuchos intactos, calibre 36 e 01 (um) 

cartucho calibre 32 intacto, já no flutuante, a testemunha esclareceu que 

foi encontrado uma balança de precisão, uma prensadora e vários rolos 

de fita adesiva.

50. Frisa-se que as drogas apreendidas no acampamento, bem como os 
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apetrechos comumente utilizados para organizar, preparar, fabricar e 

manipular drogas encontrados no flutuante, foram localizadas em local 

próprio e em difícil acesso (ilha e flutuante), que, inclusive, pode ser 

chamado de “laboratório”, contendo, inclusive, plantação de maconha.

51. Na mesma linha de raciocínio, a testemunha Jailson Barbosa Xavier 

também confirmou a mesma versão apresentada pelos companheiros de 

profissão, acrescentando que foram encontrados no flutuante 

aproximadamente 30 potes contendo resquícios da substância semelhante 

à pasta base.

52. Por outro lado, a testemunha Herisson Santino Durães, relatou com 

precisão como ocorreu a prisão em flagrante do réu, bem como a 

apreensão do menor Lucas, descrevendo que, por ocasião da abordagem 

realizada na fazenda situada aos fundos do acampamento, o réu não 

conseguiu apresentar uma justificativa plausível quanto a sua presença 

naquele local, reforça-se ao fato do mesmo encontrar-se descalço 

correndo dentro da mata com as mesmas características repassadas pelo 

caseiro da mencionada fazenda.

53. Com efeito, os policiais militares descreveram de forma coerente e 

segura, o modo como ocorreu a apreensão de expressiva quantidade e 

variedade de drogas, além dos apetrechos localizados no flutuante.

54. Quanto à idoneidade do depoimento policial, colaciono no ensejo 

recente julgamento deste e. Tribunal de Justiça, de Relatoria do Eminente 

Desembargador Paulo Cunha, senão vejamos.

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE 

ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO– 

MATERIALIDADEE AUTORIA COMPROVADASDEPOIMENTO DE POLICIAIS 

ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – CONDENAÇÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A prova consistente no testemunho de 

policiais diretamente envolvidos na investigação é de reconhecida 

idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto 

condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos 

probatórios. Precedentes do STJ.” (grifo nosso).

55. Na mesma linha de entendimento, é também o entendimento adotado 

pela Augusta Terceira Câmara Criminal deste Sodalício.

“[...] as declarações firmes e uniformes dos policiais militares 

encarregados das diligências, são elementos probatórios válidos para 

respaldar a condenação, uma vez que as palavras destes gozam de 

presunção de veracidade, não podendo ser desprestigiadas apenas com 

base na negativa de autoria daquele. [...].” (grifo nosso).

56. No mesmo sentido, assim se posiciona a Respeitável Segunda Câmara 

deste Tribunal.

“[...] Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos 

policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, e que, 

por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de 

presunção de veracidade, de modo, que não se mostra suficiente a 

simples negativa de autoria do apelante, totalmente isolada nos autos, para 

desprestigiar o seu valor probatório. [...].” (grifo nosso).

57. Portanto, os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião 

do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para 

fundamentação da convicção do Juiz, especialmente quando colhidos na 

fase instrutória em observância ao princípio do contraditório e da ampla 

defesa. Inclusive, registro por oportuno o Enunciado n. 8 da Turma de 

Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal grafado desta forma: “Os 

depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, 

são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

58. As declarações dos Policiais Militares, ora testemunhas de acusação, 

crescem em robustez quando analisados aos dizeres da testemunha 

Francisco Alves de Lima, pois, ao ser inquirido na fase judicial sob o crivo 

do contraditório e da ampla defesa, confirmou em Juízo que os agentes 

policiais encontraram no acampamento, as substâncias entorpecentes e 

as armas de fogo, afirmando, ainda, que o réu Felipe Machado dos Santos 

se encontrava no loca, todavia, empreendeu fuga.

 59. Desta forma, é forçoso concluir que o réu realmente praticou o tráfico 

de drogas na data dos fatos, ante as circunstâncias do delito, assim como 

a expressiva quantidade de drogas apreendidas, além dos apetrechos 

encontrados, restando evidenciado que as drogas apreendidos seriam 

fornecidos de qualquer modo ao consumo de terceiros, afastando, desde 

logo, a tese de deficiência probatória.

60. Destarte, as provas levam a uma só conclusão de que o réu 

juntamente com seus comparsas arquitetou e colocou em pratica o crime 

de tráfico ilícito de entorpecentes em local de difícil acesso, situado na ilha 

fluvial no rio Telles Pires, organizados e preparados, para fabricação e 

manipulação de drogas.

61. Aliado a todas as provas produzidas tanto em sede policial, a qual 

possui credibilidade até que seja desconstituída, e confirmadas em juízo, 

pode-se observar e ter certeza absoluta da participação do réu na 

empreitada criminosa conforme se infere dos autos que não deixam 

dúvidas alguma do ato criminoso.

62. Há fundamentos e elementos concretos a ensejar a condenação, pois 

da simples e singela leitura dos autos revela-se o modo como se deu o 

delito de traficância.

63. Contudo, ressalto mais uma vez que o depoimento judicial prestado por 

policiais atuantes na diligência – contribui sobremaneira para a formação 

de um juízo de convicção acerca da efetiva responsabilidade do 

sentenciado pelo ilícito narrado na denúncia.

64. A prova colhida se mostra suficiente para confirmar a autoria e a 

materialidade do delito de tráfico. Por outro lado, os depoimentos dos 

policiais merecem credibilidade, pois não há elementos a apontar 

suspeição ou mesmo desconstituição do depoimento dos mesmos.

 65. Neste sentido, os funcionários da Polícia e da segurança pública 

merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em 

geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. 

Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas 

agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o 

convencimento do julgador.

 66. Nesse contexto, cumpre registrar que não é necessário que o réu 

seja surpreendido comerciando as drogas apreendidas para que 

configure a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, 

porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que 

se admitem várias condutas, entre elas, adquirir, tem em depósito, 

transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer, tal como reza o 

Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste 

Sodalício assim redigido: “O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 

da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto 

alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das 

condutas nele descritas”.

67. Insta ressaltar que, muito embora o réu não tenha sido flagrado 

comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da 

prova colhida, constatou-se que a conduta praticada pelo réu se amolda 

perfeitamente aos verbos nucleares do tipo, quais sejam, ter em depósito 

e guardar, em razão do princípio da alternatividade é de ser o tráfico de 

drogas um crime de ação múltipla, conforme já mencionado.

68. Em situações semelhantes, este Tribunal assim decidiu:

69. “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA 

LEI 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE 

SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS 

TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE 

DROGAS – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA EM RAZÃO DE 

SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA – INVIABILIDADE – PENA DE MULTA 

PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PEDIDO DE 

IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE 

PENA – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE REINCIDENTE – NEGATIVA DO 

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – RÉU PRESO DURANTE A 

INSTRUÇÃO CRIMINAL – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA – 

RECURSO DESPROVIDO. Embora o recorrente não tenha sido flagrado 

comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da 

prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por ele se amolda 

perfeitamente a um dos verbos nucleares do tipo, qual seja ter em 

depósito, e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de 

drogas um crime de ação múltipla, o apelante incorre nas penas do art. 33, 

caput, da Lei 11.343/06. Tendo em vista que a materialidade e a autoria 

delitiva estão devidamente comprovadas nos autos, não há falar em 

absolvição por falta de prova. [...].” (grifo nosso).

70. Desta feita, entendo que as provas colhidas durante a instrução 

processual convergem de forma harmônica a ratificar a acusação, 

portanto, não há falar em absolvição por ausência de provas.

71. Nesse sentido, trago o seguinte entendimento deste e. Tribunal de 

Justiça:

“[...] Não procedem os pedidos de absolvição e/ou desclassificação do 

delito de tráfico para o de uso, se as provas constantes dos autos são 

suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico, 

reveladas pelos depoimentos harmônicos dos policiais que realizaram a 

apreensão do entorpecente encontrado com o réu, aliados aos demais 
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elementos probatórios” (grifo nosso).

72. A quantidade, a natureza das substâncias entorpecentes e forma de 

acondicionamento, aliadas as demais circunstâncias em que se deu a 

apreensão, nos trazem a certeza de que as drogas efetivamente se 

destinavam ao vil comércio de entorpecentes.

73. Deste modo, restou plenamente comprovada a prática do delito de 

tráfico de entorpecentes, não cabendo aqui o pleito absolutório.

74. Evidenciadas, pois, a materialidade, a autoria com a clara destinação 

das drogas para mercancia, não havendo que se cogitar na absolvição do 

réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, tampouco pelo acolhimento da 

tese de desclassificação.

I.II – DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

75. Quanto ao delito de associação para o tráfico capitulado, necessário 

se mostra fazer uma digressão quanto a este delito. Pois bem, a 

associação nada mais é do que a reunião de duas ou mais pessoas para 

a prática dos crimes previstos nos artigo 33, caput, e §1°, e artigo 34, da 

Lei n. 11.343/2006.

 76. Na verdade, é a quadrilha ou bando específico para o tráfico ilícito de 

entorpecentes, equiparado a hediondo.

77. No entanto, possui como elemento subjetivo, o dolo. Exige-se requisito 

subjetivo especial, também conhecido na doutrina como dolo específico ou 

elemento subjetivo do injusto, consistente no ânimo de associação, de 

caráter duradouro, permanente e estável. Caso contrário será um mero 

concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. É fundamental que 

os sujeitos se reúnam com o propósito de manter a meta comum, qual seja, 

a prática da traficância contínua, duradoura, permanente e estável. Sem 

estes elementos, não há que se falar em delito de associação para o 

tráfico.

 78. Tomadas tais considerações, analisando o conjunto probatório 

coligido aos autos, vislumbro que os elementos de provas levam ao 

decreto condenatório para a associação para o tráfico, pois o conjunto 

probatório é robusto e testifica ter havido o delito de associação para o 

tráfico ilícito de entorpecentes, pois restou cabalmente demonstrado que o 

réu, os adolescentes Valdeir Kopp dos Santos e Lucas Gabriel Kopp e o 

imputável Francisco Alves de Lima estavam previamente mancomunados à 

prática delitiva de tráfico, haja vista que guardavam e tinham em depósito 

os entorpecentes na ilha fluvial (acampamento e flutuante) na finalidade 

de, conjuntamente, comercializar.

79. Tais fatos foram precisamente confirmados pelas testemunhas Rafael 

Machado Pasuch, Jailson Barbosa Xavier, Herisson Santino Durães e 

Francisco Alves de Lima, não pairando dúvidas, deste modo, que o réu, os 

menores e o imputável estavam associados para a prática do crime de 

tráfico de entorpecentes.

80. Note-se dos autos que o réu, os adolescentes e o imputável criaram, a 

bem da verdade, construíram um “laboratório” na ilha fluvial localizada no 

rio Telles Pires, não deixando dúvidas sobre a traficância, bem como 

sobre a estabilidade e permanência da associação voltada ao tráfico, com 

provas suficientes para ensejar a condenação do réu pela prática dos 

crimes descritos nos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/06.

81. Vale lembra que o texto do artigo 35 é claro e não deixa margem de 

dúvida quanto à sua interpretação quando menciona “reiteradamente ou 

não”, pois aqui confere subsídio para o decreto condenatório 

independentemente se há ou não a pratica de outros delitos de traficância, 

bastando uma única vez para caracterizar o crime. Não há letra morta na 

lei, quisesse diferente o legislador teria assim agido e editado a lei. 

Portanto, no caso em tela comprovaram-se todos os requisitos legais e 

jurisprudenciais exigidos.

82. Desta forma, restou provado a habitualidade, por conseguinte, 

vislumbro na conduta dos agentes narradas na denúncia, configuração 

típica que se revele passível de repressão penal a todos os réus.

I.III – DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

83. A materialidade do crime tipificado no art. 14, da Lei n. 10.826/03, que 

regulamentar o porte de arma de fogo, encontra-se perfeitamente 

comprovada, em decorrências das espingardas e munições apreendidas 

pela equipe policial no acampamento utilizado pelo réu na ilha fluvial 

localizada no Rio Telles Pires.

84. Tratando-se de crime de mera conduta, não se exige qualquer 

resultado material, contentando-se o tipo penal com a simples conduta de 

portar ou ocultar a arma de fogo sem autorização legal para tal, o que 

restou verificado pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de 

Apreensão e pelo laudo de pericial de eficiência de arma de fogo e 

munições juntado às fls. 77/81.

85. A autoria do delito previsto no supra citado artigo, está comprovada 

pelas provas contidas nos autos, em especial no que tange ao depoimento 

das testemunhas Rafael Machado Pasuch, Jailson Barbosa e Francisco 

Alves de Lima, restando cabalmente comprovada no decorrer da ação 

penal.

86. Não obstante, ressalto que o delito de porte de arma de fogo é delito 

de ação múltipla e de conteúdo variado, bastando que o agente incida em 

quaisquer das hipóteses dos verbos típicos para está caracterizado o 

delito.

87. Portanto, não restam dúvidas de que o réu juntamente com seus 

companheiros estava portando arma de fogo e munições, sem autorização 

e em desacordo com determinação legal.

I.IV – DA CORRUPÇÃO DE MENORES

88. No que pertine ao crime descrito nas letras do ECA em seu art. 244-B, 

vale ressaltar que a Lei n° 8.069/90, ao tipificar o crime conhecido como 

corrupção de menores, não exigiu que o menor deva ser “honesto” ou 

mesmo “não corrompido” para que se considere consumado o crime, eis 

que menciona apenas “pessoa menor de dezoito anos”.

 89. Assim, mesmo que se cuide de menor com antecedentes, cada nova 

ação criminosa com ele praticada facilita sua corrupção ou, quando 

menos, a aprofunda, o que igualmente acarreta a incidência da norma 

penal, cujo bem jurídico protegido é a integridade mental, cultural e social 

do adolescente.

90. Para a sua caracterização não é necessária a prova da efetiva e 

posterior corrompimento do menor, bastando a comprovação da 

participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 

18 anos.

91. É neste ponto que vislumbro a participação dos menores Valdeir Kopp 

dos Santos e Lucas Gabriel Kopp, na prática delituosa em razão das 

provas contidas nos autos.

 92. Portanto, a acusação logrou êxito em produzir tais provas, e mais uma 

vez o caderno informativo, repleto de provas, confere lastro ao decreto 

condenatório, sendo a condenação, medida de extrema e lídima justiça.

I.V – DA APLICAÇÃO DO ART. 33, §4, DA LEI N. 11.343/06

93. No que se refere ao pleito de acolhimento do art. 33, §4º, da Lei n. 

11.343/06, vislumbro que a não aplicação é medida de rigor, isso porque, 

na hipótese, a aplicação do mencionado dispositivo se mostra inviável, 

ante as circunstâncias do crime, bem como a expressiva quantidade de 

drogas apreendidas.

94. Sobre a matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - LEI NOVA - CAUSA 

ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS 

BENÉFICA - ARTIGO 33, PARÁGRAFO 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - NÃO 

APLICAÇÃO NA HIPÓTESE - EMBARGOS ACOLHIDOS. Há omissão se no 

acórdão não se examina a aplicação da causa de diminuição da pena cuja 

retroatividade é indiscutível por se tratar de norma mais benéfica. Na 

hipótese, contudo, não é aplicável tal causa de diminuição da pena 

estabelecida no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343, de 

23.08.2006, em face da quantidade de maconha [...]”. (grifo nosso).

95. Inviável, portanto, o reconhecimento de se tratar do denominado 

“tráfico privilegiado”.

96. Além do mais, o art. 33, §4º, da Lei supramencionada determina que o 

agente fará jus à diminuição da pena caso satisfaça as seguintes 

condições: 1) primariedade; 2) bons antecedentes; 3) não ser o agente 

dedicado à atividades criminosas e 4) não integrar o agente organização 

criminosa.

97. No caso dos autos, as circunstâncias observadas a partir da 

apreensão das drogas demonstram que não se trata de envolvimento 

eventual com o tráfico, mas sim de agente que se dedica à atividade 

delitiva.

98. Nesse sentido é a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis:

“[...] para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os 

requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a 

benesse. A apreensão de expressiva quantidade de droga configura 

indicativo de que o agente é integrante de organização criminosa.” (grifo 

nosso).

99. O professor Renato Marcão, no que diz respeito a aplicação da 

referida causa de redução de pena, leciona que: “[...] a minorante em 

questão tem por objetivo beneficiar somente o traficante eventual, e não 

aquele que faz do tráfico o seu meio de vida. [...] Para fazer jus ao 

benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A 
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ausência de apenas um determina negar a benesse [...] ”.

100. Assim, sem maiores delongas, rejeito a tese defensiva e 

consequentemente afasto a aplicação da causa especial de redução da 

pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06.

II - D I S P O S I T I V O

101. Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

o réu FELIPE MACHADO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, natural de Rio 

Branco/AC, nascido aos 01/11/1998, , inscrito no CPF/MF n. 

066.998.117-95, filho de Manoel Firmino e Marilza Paulino Machado, como 

incurso nas penas dos artigo 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei n. 

11.343/06, c/c art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03 e c/c art. 244-B, caput, 

da Lei n. 8.069/90; à pena que passo a individualizar e fixar.

II.I – DA DOSIMETRIA DA PENA

II.I.I – Da Individualização Da Pena:

102. Caracterizado o TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CONEXOS, 

passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena 

em face do réu RUDIGAN LOPES DE ASSIS.

103. Destarte atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, 

passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu utilizando-me das 

circunstâncias judiciais abaixo lançadas. Desta forma, considerando que o 

réu, à época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua 

atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e 

premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta 

diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade 

revelou-se elevada proveniente de reflexão tradutores de pertinácia 

criminosa significativa, haja vista que praticou fato ilícito consciente, cuja 

conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse 

atendido aos apelos da norma penal, e buscasse ganhar a vida de outra 

forma. No entanto, foi preso em flagrante delito revelando a traficância de 

substância entorpecente. O réu não registra Antecedentes Criminais. No 

que tange à suas condutas sociais revelaram-se para a prática de crimes 

desta natureza. Quanto a sua personalidade, esta é voltada para a prática 

de crimes na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens 

maiores. As consequências do crime são graves, pois apresenta grandes 

danos a toda a coletividade, considerando que jovem e pais de família 

destroem suas vidas para saciarem seus vício. Sua prática envolve o 

perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em sociedade. 

As circunstâncias em que ocorreram os delitos são pertinentes aos 

crimes desta natureza, provocando um verdadeiro pavor social a pais, 

parentes e amigos de usuários, estas vítimas de maus elementos e do 

vício frenético por drogas. Os motivos são os inerentes aos crimes contra 

saúde pública, ou seja, obtenção de lucro fácil em detrimento a saúde das 

pessoas, revelando alto grau de periculosidade, pois no tráfico a vida 

alheia é o que menos interessa ao(a) traficante, repugnante e sórdido 

propulsor inesgotável de outros delitos.

 104. No que diz respeito à Quantidade das substâncias entorpecentes 

apreendidas, por ser significativa utilizo tão somente esta circunstância 

para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, porquanto a 

quantidade da droga apreendida é tratada, pelo art. 42 da Lei de Drogas, 

como circunstância preponderante, merecendo, portanto, severidade na 

reprimenda.

105. Sobre o tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PENA-BASE FIXADA 

ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 

DESFAVORÁVEIS – PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E NATUREZA 

DA DROGA - RECURSO DESPROVIDO. ‘O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 

impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 

do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga. Tal procedimento foi 

devidamente adotado na fixação das penas-base dos delitos imputados ao 

Paciente, motivo pelo qual incabível a sua reforma.’ (STJ, HC nº 

201.398/RJ) A apreensão expressiva de droga altamente tóxica e 

causadora de dependência física e psíquica justifica a fixação da 

pena-base acima do limite mínimo.” (grifo nosso).

106. Na mesma linha de raciocínio:

“Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que 

nos delitos de tráfico de entorpecentes a quantidade e a natureza da 

droga apreendida preponderam sobre as demais circunstâncias do art. 59 

do Código Penal e autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo 

legal.” (grifo nosso).

 107. Neste caso, como já mencionado ao longo desta sentença, foi 

apreendida expressiva quantidade de drogas, sem autorização e em 

desacordo com a determinação e regulamentar.

108. Assim, a apreensão expressiva das substâncias entorpecentes 

justifica a fixação da pena-base acima do limite mínimo.

II.I.I.I – Do Delito de Tráfico Ilícito de Entorpecentes:

109. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) 

acima expostas e o previsto no artigo 42, da Lei n. 11.343/06, que lhe são 

desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e 

notadamente a ressocialização, a pena base, deve ser fixada acima do 

mínimo legal e, portanto, fixo-a em 09 (nove) anos de reclusão e 900 

(setecentos) dias multa, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

110. Na segunda fase da aplicação da pena não há agravantes ou 

atenuantes.

111. Outrossim, deixo de aplicar as benesses contidas nas letras do §4°, 

do artigo 33, da Lei n. 11.343/06 em face das circunstância judiciais acima 

expostas, tópico “I.V” desta Sentença.

112. Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento de 

pena. Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta pelo crime de 

tráfico ilícito de entorpecentes.

II.I.II – Do Delito De Associação Para O Tráfico:

113. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) 

acima expostas e levando em conta os aspectos inerentes ao crime do 

artigo 35, da Lei n. 11.343/06, que lhe são desfavoráveis entendo que 

para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, 

a pena base, deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 

06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, pelo crime de 

associação para o tráfico.

114. Na segunda fase da aplicação da pena não há agravantes ou 

atenuantes.

115. Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento de 

pena. Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta pelo crime de 

tráfico ilícito de entorpecentes.

II.I.III – Do Delito De Porte Ilegal De Arma De Fogo:

116. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) 

acima expostas e levando em conta os aspectos inerentes ao crime do 

artigo 14, da Lei n. 10.826/03, que lhe são desfavoráveis entendo que 

para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, 

a pena base, deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 

03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias multa, pelo crime de 

associação para o tráfico.

117. Na segunda fase da aplicação da pena não há agravantes ou 

atenuantes.

118. Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento de 

pena. Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta pelo crime de 

tráfico ilícito de entorpecentes.

II.I.IV – Do Delito De Corrupção De Menores:

119. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) 

acima expostas e levando em conta os aspectos inerentes ao crime do 

artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90, que lhe são desfavoráveis entendo que 

para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, 

a pena base, deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 

03 (três) anos de reclusão, pelo crime posse de corrupção de menores.

120. Na segunda fase da aplicação da pena não há agravantes ou 

atenuantes.

121. Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento de 

pena. Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta pelo crime de 

tráfico ilícito de entorpecentes.

II.I.V – Do Concurso Material

122. Considerando a natureza dos delitos e as regras contidas nas letras 

do artigo 69, do Código Penal, hei por bem aplicar as penas 

cumulativamente ao réu, o que passa a totalizar 21 (vinte e um) anos de 

RECLUSÃO e 1.800 (hum mil e oitocentos) dias multa, que a TORNO 

DEFINITIVA.

II.I.VI – Da Não Conversão da Pena Privativa de Liberdade por Restritivas 

de Direitos:

123. Inviável, no caso dos autos, a conversão da pena privativa de 

liberdade por restritivas de direito, isso porque o réu não preenche os 

requisitos contidos no art. 44, do Código Penal, conforme amplamente 

especificado nesta Sentença.

II.I.VII – Do Regime de Cumprimento de Pena e da Prisão:

124. O único regime que se amolda ao tráfico e conexo é o INICIALMENTE 

FECHADO, nos termos do art. 33, §3º c/c 2º, alínea a do CP, portanto, o 

réu não faz jus ao benefício legal, tendo em vista a expressiva quantidade 

de “maconha” demanda uma medida mais intensa.
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125. DENEGO ao réu o apelo em liberdade, pois não obstante não possa 

ser considerado idôneo o argumento de que a legislação especial 

pertinente ao tráfico de drogas veda a concessão da liberdade provisória, 

porquanto o Plenário do Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do 

Habeas Corpus n. 104339, declarou, a inconstitucionalidade da expressão 

“liberdade provisória” contida no art. 44, da Lei n. 11.343/06, passando a 

admitir a prisão cautelar para o tráfico de drogas apenas se verifica, no 

caso concreto, a existência dos requisitos e pressupostos normativos dos 

artigos 312 e 313, do CPP, que, no caso dos autos, restaram precisamente 

preenchidos, uma vez que o réu permaneceu preso durante toda a 

instrução e seria um contrassenso, após a condenação, a soltura.

126. Portanto, a prisão cautelar ainda se faz necessária para garantia da 

ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, pois diante da gravosa 

situação processual do réu, uma vez colocada em liberdade, certamente 

se evadirão desta Cidade e oportunamente não mais será encontrado para 

a execução da pena, tornando a condenação ilusória, já que servirá 

apenas para aumentar os já elevados números de processos que 

abarrotam as prateleiras dos cartórios criminais numa esperança vã, de 

que um dia o réu venha a ser capturado e a pena aí então será executada.

127. Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à 

manutenção da prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a 

propriedade que lhe é peculiar assevera que:

“Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais 

extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se 

pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, 

via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de 

particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de 

muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização 

um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário 

determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve 

ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social 

[...].”

 128. Por sua vez, o E. Tribunal de Justiça deste Estado entende que a 

expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da 

ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva, 

conforme Enunciado n. 25, do Incidente de Unificação de Jurisprudência n. 

101532/2015.

129. De outro norte, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a 

permanência do réu preso é efeito da condenação:

“[...] O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento no sentido de 

que não tem direito de apelar em liberdade o réu que permaneceu preso 

durante a instrução criminal, salvo quando o ato que originou a custódia 

cautelar é ilegal por não possuir fundamentação idônea... Habeas corpus 

denegado.” (grifo nosso).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 

ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM 

PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO DE DOIS 

DOS PACIENTES. PERDA DO OBJETO. NEGATIVA DO APELO EM 

LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. 

AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PROVAS DA AUTORIA. MATÉRIA NÃO 

APRECIADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 

SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DO 

ENTORPECENTE APREENDIDO. RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO 

DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E 

NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E 

INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECLAMO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 6. A 

orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há 

lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando 

permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os 

motivos para a preventiva. 7. Condições pessoais favoráveis, sequer 

demonstradas no caso, não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, 

revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a 

demonstrar a sua necessidade. 8. Indevida a aplicação de medidas 

cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se 

justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da 

reprodução de fatos criminosos. 9. Recurso parcialmente conhecido e, na 

extensão, desprovido.” (grifo nosso).

130. Além disso, prolatada a sentença e uma vez reconhecida a culpa do 

réu, com mais razão sua segregação, se mostrando necessário, é certo, 

para a garantia da aplicação da lei penal.

131. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Persistindo com o advento da sentença condenatória os motivos 

ensejadores da prisão preventiva, deve ser negado à ré o direito de 

recorrer em liberdade, eis que esse direito, assim como todos os outros 

previstos no ordenamento jurídico, não é absoluto e deve ser avaliado 

conforme a circunstância fática concreta.” (grifo nosso).

132. No mais, não há que se falar em mácula à presunção de inocência 

quando a prisão preventiva se mostra necessária à efetiva prestação 

jurisdicional, estando devidamente demonstrados os pressupostos que a 

autorizam, consubstanciado na Súmula n. 9, do STJ, que assim reza: “A 

exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia 

constitucional da presunção de inocência”.

 133. De mais a mais, não fere o duplo grau de jurisdição a vedação ao 

direito de apelar em liberdade de acordo com a lição de Guilherme de 

Souza Nucci, “Havendo motivo justo, deve o réu recolhido ao cárcere, 

antes do trânsito em julgado da sentença condenatória... Tudo depende do 

caso concreto”.

 134. Aliás, os fundamentos que justificam a custódia cautelar do réu, teve 

sua legalidade reconhecida pela Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, 

c o n f o r m e  s e  d e n o t a  d o  H a b e a s  C o r p u s  n . 

1013573-18.2017.8.11.0000.2018.8.11.00, de relatoria do Eminente 

Desembargador Orlando de Almeida Perri.

 135. Por fim, não é demais acrescentar que eventuais circunstâncias 

pessoais favoráveis, não afastariam a legitimidade da medida extrema, 

porque, como já insistentemente ressaltado, houve fundamentação 

adequada, indicando a presença de requisitos legais que a admitiam.

136. Recomendo que o réu permaneça na prisão em que se encontra até 

que lhe seja destinado vaga em estabelecimento próprio adequado para o 

cumprimento da pena imposta, expedindo-se, por cautela, mandado de 

prisão.

137. Feitas tais considerações, MANTENHO o DECRETO DE PRISÃO 

PROVISÓRIA do réu e, por conseguinte, NEGO-LHE o direito de apelar em 

liberdade.

II.II – DAS DELIBERAÇÕES FINAIS:

138. FIXO o valor dos dias multa de acordo com o estabelecido nas letras 

do artigo 49, do CP, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente.

139. CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

140. DECRETO a perda dos bens e valores em favor da União. Devendo 

ser observado a fundamentação acima e o contido na legislação 

pertinente, caso haja valores e estes devem ser depositados na conta 

única do TJMT.

141. O réu cumprirá a pena, em estabelecimento adequado, nesta ou em 

outra Unidade da Federação, consoante dispõe a Lei 7.210/84 e mediante 

as condições a serem impostas no Juízo da Execução.

142. OFICIE-SE a Secretaria de Segurança Pública para que informe a 

respeito de vaga para o correto cumprimento da pena em estabelecimento 

próprio.

143. SUSPENDO o Direito Político do réu e faço com fundamento nas letras 

do artigo 15, inciso III, da CF/88, OFICIE-SE o TRE. OFICIE-SE ao TRE dando 

conhecimento; OFICIE-SE ao INI e IEI (Instituto Estadual de Identificação).

144. Transitada em julgado, EXPEÇA-SE a competente carta de guia, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados e CUMPRA-SE o CNGC – 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria da Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

145. Oportunamente, BAIXEM-SE à contadoria para a apuração das 

custas e multa atualizadas, intimando-se o réu para pagamento em 10 

(dez) dias.

146. Diante da redação dada pela Lei 12.736/2012, a qual acrescentou o § 

2.º, ao artigo 387, do Código de Processo Penal, proceda-se com a 

detração da pena aos réus, se houver.

147. Proceda-se às anotações necessárias. Proceda a secretaria a 

realização do executivo provisório de pena.

148. Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Alta Floresta/MT, 09 de novembro de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 150174 Nr: 995-19.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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ROSA MARIANO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004078-89.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

ROSA MARIANO DE SOUZA RÉU: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos. Trata-se 

de ação de exibição de documentos com pedido liminar proposta por Rosa 

Mariano de Souza em face do Banco Itau Unibanco S/A, ambos 

qualificados nos autos. Informa o requerente que existiram empréstimos 

por consignação nas datas de 07/01/2017, 07/02/2017, 07/03/2017, 

07/01/2018, 03/02/2018 e três empréstimos no dia 23/11/2017, que a 

requerente necessita ter consigo o contrato de consignação de 

empréstimo bancário celebrado entre ela e o Banco Requerido, vez que 

apenas com este documento em mãos por analisar a existência de débitos 

e as cláusulas contratuais que firmou junto à instituição bancária. 

Assevera que necessita do deferimento da tutela de urgência, vez que 

tratando-se de empréstimo consignado, mês a mês é debitado do benefício 

da autora os referidos valores, de modo que a mesma está pagamento por 

algo que nem mesmo sabe se contratou. Assim, pugna pela concessão de 

liminar para o fim de se determinar que a ré exiba, em Juízo, o contrato da 

empresa ré com o requerente. No mérito, pede a confirmação da liminar e 

condenação da ré nos ônus de sucumbência. A inicial veio acompanhada 

dos documentos de ID16532376/16533640. DECIDO. DEFIRO os benefícios 

da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da 

parte requerente (pessoas físicas) de que não possui recursos 

suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos 

do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. A medida cautelar de exibição tem o seu 

regramento legal constante do artigo 396 e ss do Código de Processo Civil. 

Segundo Humberto Theodoro Júnior, “o direito à exibição tende à 

constituição ou asseguração de prova, ou, às vezes, ao exercício de um 

simples direito de conhecer e fiscalizar o objeto em poder de terceiro.” 

(Processo Cautelar, 19.ª ed., Leud, pág. 276). Percebe-se, assim, que o 

direito à exibição pode consubstanciar-se em ação satisfativa ou ação 

cautelar e, às vezes, a natureza da ação irá depender da análise do 

documento, o qual terá, ou não, forças para aparelhar uma ação principal. 

Tendo em mente tais assertivas, Ovídio A. Baptista da Silva afirma que 

“naturalmente nada impede que o legitimado para a ação exibitória 

satisfativa conceba o pedido como cautelar, em forma de demanda 

preparatória, hipótese em que se hão de aplicar as regras do processo 

cautelar, quanto ao interesse de agir e aos demais princípios do 

procedimento cautelar, respeitado, naturalmente, o preceito do art. 845, 

que manda processar a exibitória cautelar segundo as disposições dos 

arts. 355 a 363 e 381/382 do Código.” (Do Processo Cautelar, 3.ª ed., 

Forense, pág. 378). Portanto, os requisitos para a concessão da medida 

liminar de exibição são a existência de plausibilidade do direito afirmado 

pela parte (fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil reparação desse 

direito (periculum in mora). Tenho que os requisitos legais, no presente 

caso, encontram-se configurados. Com efeito, o fumus boni iuris 

encontra-se configurando no direito da parte autora eventualmente propor 

futura ação revisional de contrato, até porque, segundo entendimento 

pacífico dos tribunais pátrios, a exibição e entrega de documentação 

solicitada pelo requerente, é de direito, não podendo ser em hipótese 

alguma negada, haja vista serem documentos comuns às partes, senão, 

vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - DEVER DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS CONFIGURADO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. I - É inadmissível o Recurso Especial quanto à questão 

que não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 

e 356/STF. II - Conforme assente jurisprudência desta Corte, tratando-se 

de documento comum às partes, não se admite a recusa de exibi-lo, 

notadamente quando a instituição recorrente tem a obrigação de mantê-lo 

enquanto não prescrita eventual ação sobre ele. III - Verifica-se que o 

titular da conta tem interesse processual para ajuizar ação de prestação 

de contas, independentemente de prova de prévio pedido de 

esclarecimento ao banco e do fornecimento de extratos de movimentação 

financeira. Precedentes. IV - O agravante não trouxe nenhum argumento 

capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. V - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no 

Ag: 1325670 SP 2010/0118870-7, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de 

Julgamento: 28/09/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

13/10/2010). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. Documento indispensável para a instrução da ação 

principal. Dever de exibir configurado. Ônus sucumbenciais. Princípio da 

causalidade - A exibição de documentos é importante forma de medida 

cautelar para evitar o risco de uma ação mal proposta ou deficientemente 

instruída. Restando evidenciada a existência de relação jurídica, deve-se 

reconhecer o direto da parte de ter acesso aos documentos que se 

achem em poder da outra. - Tendo a parte sido obrigada a constituir 

advogado para ingressar em juízo, a fim de ver satisfeito o seu direito, é 

perfeitamente possível a condenação do réu ao pagamento dos ônus 

sucumbenciais, sendo irrelevante o fato de o autor não ter pleiteado a 

exibição dos documentos na esfera administrativa. Os honorários 

advocatícios devem ser arbitrados pelo julgador tomando por base os 

critérios estabelecidos no artigo 20 do CPC. (TJ-MG; APCV 

0212268-72.2010.8.13.0145; Juiz de Fora; Décima Primeira Câmara Cível; 

Rel. Des. Marcos Lincoln; Julg. 24/02/2012; DJEMG 29/02/2012) CPC, art. 

20. O periculum in mora revela-se no fato de que, não possuindo tais 

documentos para fazer prova jurídica mínima de relação jurídica/contratual 

eventualmente existente entre as partes, o decurso do tempo poderá 

fazer com que se opere a prescrição de eventuais direitos da autora, ou 

prejudica-los com os descontos mês a mês em seu benefício 

previdenciário. Ainda acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora, é 

desnecessária sua comprovação cabal, bastando a simples afirmação da 

parte do direito de obter a exibição: RECURSO ESPECIAL. MEDIDA 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE EXTRATOS DE CADERNETA DE POUPANÇA. 

NATUREZA SATISFATIVA. "FUMUS BONI IURIS" E "PERICULUM IN MORA". 

DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Natureza satisfativa da medida 

cautelar de exibição de documentos. 2. Desnecessidade de demonstração 

do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora", bastando a afirmação pela 

parte requerente do direito de obter a exibição, o que, no caso, decorre do 

caráter comum dos documentos, nos termos do art. 844, II, do CPC. 3. 

Doutrina e jurisprudência do STJ em casos similares. 4. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1197056 ES 2010/0100990-2, Relator: 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 

25/06/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2013). 

Ex positis, presentes todos os requisitos para a concessão de tal medida: 

1) DEFIRO, a liminar pleiteada para DETERMINAR que a parte requerida 

EXIBA os autos os documentos pleiteados na inicial (contrato da empresa 

ré com o requerente, de nº561864838, 560866438, 578009981, 

574571053, 76171083, 574271253, 570971077, 572309785, no prazo de 

cinco (05) dias, sob as penas do art. 400 do CPC. 2) CITE-SE a parte 

requerida, nos termos dos artigos 306 e 307 do Código de Processo Civil 

para ofereça, querendo, contestação, com indicação de provas, no prazo 

de cinco (05) dias, com as advertências legais. 3) Após, decorridos os 

prazos de que tratam os itens anteriores, CERTIFIQUE-SE o necessário 

(inclusive, acerca da tempestividade de eventual contestação) e ABRA-SE 

VISTA à parte autora para pugnar o que entender de direito. 4) 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 14 de 

novembro de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103541 Nr: 5272-54.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joslei Marcelo Goularte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemar Carlos dos Santos, Fabricio Cardoso 

da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN CARLOS DA ROSA - 

OAB:30057, Valdomiro Dutra da Silva Junior - OAB:37576

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

- OAB:10856-B/MT, Valter Stavarengo - OAB:11665/MT

 Vistos.

DETERMINO o desarquivamento dos presentes autos.

Analisando os autos verifico que o pleito formulado por JOSEMAR 

CARLOS DOS SANTOS merece prosperar, isso porque, em relação ao 

presente feito (ação cautelar) e aos autos de n. 3976-89.2015.811.0007 

(ação principal), foi proferida uma única sentença com efeitos para ambas 

as ações.

Nestes termos, tanto no feito principal, quanto no cautelar, este Juízo 

deferiu os benefícios da Justiça Gratuita ao ora Postulante, logo, não há 

que se exigir do mesmo o pagamento de custas processuais.

Assim, DETERMINO a suspensão dos efeitos da condenação do 

pagamento de custas, taxas e honorários advocatícios, tendo em vista 

decisão já proferida por este Juízo concedendo ao Senhor Josemar os 

benefícios da Justiça Gratuita.

EXPEÇA-SE ofício ao Cartório para que dê baixa no protesto realizado.

Nada mais sendo requerido, RETORNEM os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113403 Nr: 1937-56.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercado Buritis Ltda - ME (Mercado Buritis 

Ltda)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada (CNPJ: 

09.069.231.0001-26), via RENAJUD. Em caso positivo, determino, desde já, 

a restrição de TRANSFERÊNCIA daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se o exequente, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a penhora, 

indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como depositário 

do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137388 Nr: 1594-89.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezenilda Gomes Vieira Furlan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. K. Construção e Servico Ltda

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

OAB:14430-A/MT

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

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

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

TORNO SEM EFEITO a audiência realizada às fls. 151/153, vez que houve 

falha no sistema de gravação de áudio, motivo pelo qual restaram os 

depoimentos das testemunhas e das Partes inaudíveis.

Logo, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de 

fevereiro de 2019, às 16h30min, à ser realizada no Gabinete da Sexta 

Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.

INTIMEM-SE as Partes, bem como as testemunhas ISAIAS DE OLIVEIRA e 

POLIANA FERNANDA DE CARVALHO, para que compareçam no 

mencionado ato.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103780 Nr: 5518-50.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa de Previdências dos Funcionários do Banco do 

Brasil - previ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeire Cruzeiro Dias, Jairo Celeste Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Sheilla de Oliveira - 

OAB:32.682/DF, Marcos Vinicius Barros Ottoni - OAB:16785/DF, 

Marina Alves Coutinho - OAB:51.021/DF, Paulo Fernando Paz 

Alarcón - OAB:37.007/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Rodrigues da Silva 

- OAB:2.932-MT

 .Outrossim, DETERMINO a realização de nova avaliação no imóvel, 

devendo ser expedido mandado de intimação ao fiel depositário para que 

acompanhe ato, bem como proceda a abertura do imóvel para que este 

seja avaliado por dentro e por fora.Após a juntada do laudo de avaliação 

pelo Oficial de Justiça, vistas ao Exequente pelo prazo de 5 (cinco) dias 

manifestar sua concordância ou não ao valor atribuído ao bem. Para tanto, 

esclareço que se a parte exequente não concordar com a avaliação 

realizada e pugnar por avaliação feita por avaliador especializado, os 

honorários serão suportados exclusivamente pelo Exequente.Visando 

evitar futura alegação de nulidade dos atos praticados, intime-se o fiel 

depositário para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do 

laudo de avaliação.No mesmo ato deverá ser procedida a intimação do 

cônjuge do fiel depositário acerca da penhora efetuada, bem como do 

laudo de avaliação elaborado, devendo constar do mandado as 

advertências de praxe.Intimem-se.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140169 Nr: 3034-23.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro de Oliveira Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra LAZARO DE OLIVEIRA NUNES, 

alegando, em síntese, que celebrou com a parte requerida financiamento 

no valor de R$8.400,00 para ser restituído em 36 parcelas mensais de 

R$394,95, com vencimento final em 15/02/2018, mediante Contrato de 

Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, 

sob o nº2943683240 celebrado em 06/01/2015, estando o requerido 

inadimplente com as prestações assumidas, motivo pelo qual requer a 

busca e apreensão do veículo Marca Ford Passeio, Modelo Ford KA 1.0, 

Ano Fabricação 2006, cor Prata, Chassi 9BFBLZGDA6B579060, Placa 

NCO6812.

Aduz que a mora encontra-se caracterizada por notificação extrajudicial, 

impondo-se, assim, a realização da garantia (fl.21).

Com a inicial vieram os docs. de fls.07/30.

A liminar foi deferida às fls.32/33.

À fl.43 foi proferida a restrição de transferência do veículo, via sistema 

Renajud.

O veículo foi apreendido, conforme certidão de fls.71/76, sendo a parte 

requerida devidamente intimada acerca da apreensão.

À fl.79 foi determinada a citação do requerido, visto que até o presente 

momento o mesmo não foi citado, houve tão somente a sua intimação 

acerca da apreensão e remoção do veículo objeto da lide (fl.76).
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A parte autora às fls.83/84 e 88 requereu o julgamento antecipado da lide 

e consequentemente a liberação do bem via renajud, visto que 

encontra-se em sua posse.

DECIDO.

Primeiramente, procedo em gabinete a liberação do bem móvel, via sistema 

Renajud, conforme comprovante em anexo.

No mais, esclareço que a certidão de fl.76 informa que o executado foi 

INTIMADO E NÃO CITADO da presente ação. Assim, visto que até o 

presente momento a decisão de fl.79 não foi cumprida, a fim de regularizar 

o feito, providencie a Exequente o necessário para efetivar a citação da 

parte executada, sob pena de extinção e consequente revogação da 

medida liminar já deferida nos autos.

 Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 119168 Nr: 6872-42.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington da Silva Carvalhais - 

OAB:17219-O/MT, Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 Vistos.

Verifico que a decisão de fl.286 não foi cumprida em sua integralidade, 

assim, cumpra-se integralmente a decisão de fl.286.

Após, voltem-me conclusos para sentença de extinção pelo pagamento.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 142059 Nr: 4079-62.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arcino Marino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréya Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda em face de Arcino 

Marino da Silva.

Entre um ato e outro, a parte autora informou que o requerido adimpliu a 

dívida, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito à fl.88.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. Considerando que o Requerido liquidou o saldo devedor, 

conforme informa a petição de fl. 88, o processo será julgado com 

resolução de mérito.

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

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Bem como, procedo em gabinete a liberação dos bens restritos à fl.70, 

conforme comprovante em anexo.

Custas processuais pagas, e honorários advocatícios já quitados, visto 

que não houve informação na petição de fl.88

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e anotações de 

estilo. Arquive-se.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 4840 Nr: 89-93.1998.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campar Participação e Agropecuária S/C ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garibaldo Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT, MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO - OAB:14475, Maria 

Carolina Leão Diogenes Melo - OAB:114.825 RJ, Paulo Sergio 

Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo - OAB:SP-180.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianarú da Silva Paixão - 

OAB:OAB/MT 10105, Everton Luiz de Oliveira Silva - OAB:10212/MT

 Vistos.

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

petitório de fl.240, instruindo com o demonstrativo discriminado e 

atualizado do débito em questão, visto que pugna pela realização de 

bacenjud e renajud.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108638 Nr: 4095-21.2013.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Sergio Fernandes Rocha

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

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

OAB:16889-B

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

 Tendo em vista a expedição do alvará, JULGO EXTINTA a presente ação 

de execução fiscal, com resolução do mérito, nos moldes dos artigos 924, 

inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil, para que surtam os 

efeitos legais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

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

Após o transito em julgado, arquive-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 8860 Nr: 2264-89.2000.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmilson Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos dos Santos

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473/MT, Alan Vagner Schmidel - OAB:7504/MT, Paulo Sergio 

Daufenbach - OAB:5325/MT, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 Vistos.

Diante da informação de fl. 135, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113379 Nr: 1914-13.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A S WIERGERT E CIA LTDA-ME (Mega 

Eletrônicos ), Debora Cristina Vacaro Rocha Batista, Aline Samara Wiegert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 152, todavia, primeiramente, determino a localização 

de bens via sistema RENAJUD, com o escopo de verificar acerca da 

existência veículos registrados em nome da parte executada, conforme 

extrato em anexo, visto que a dívida em execução perfaz o montante de 

R$ 60.811,12.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se o exequente, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a penhora, 

indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como depositário 
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do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

Em contrapartida, se não forem encontrados bens móveis, DEFIRO o 

pedido de buscas via sistema INFOJUD, para a localização de bens e/ou 

valores registrados em nome da parte executada, conforme extrato em 

anexo.

De outro lado, caso restem infrutíferas as buscas, intime-se a parte 

exequente para manifestar, em 30 (trinta) dias, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 138351 Nr: 2091-06.2016.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assaf & Assaf Ltda - EPP, Abdo Alhaquim Assaf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Ornelas do Amaral Sampaio

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

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

OAB:17.811-0 MT

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 100, nestes termos, DETERMINO que a 

Exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, dê o regular prosseguimento ao 

feito, apresentando, para tanto, a planilha atualizada do débito, bem como, 

pugnando pelo meio constritivo que entender necessário para ver o débito 

adimplido.

Consigo que em caso de inércia da Exequente, o feito poderá ser extinto 

por abandono.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67058 Nr: 150-31.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giovani Beto Rossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON GAETANO

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

OAB:14735-B/MT

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

Souza - OAB:16241, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:11324/MT

 Vistos.

Diante da manifestação do Requerente (fls. 186/187), pugne a Escrivania 

pela devolução da Carta Precatória expedida, eis que o imóvel encontra-se 

localizado no município de Alta Floresta/MT.

Nestes termos, determino a expedição de certidão do termo de penhora 

nos próprios autos, constituindo-se o executado depositário fiel do bem, 

nos moldes do artigo 845 e seguintes do Código de Processo Civil.

Em seguida, expeça-se mandado, objetivando a avaliação do imóvel objeto 

de penhora (fls. 161/164) e a intimação do executado e cônjuge, se 

casado for, nos termos do art. 835, § 3º, do Código de Processo Civil.

Consigno que o executado deverá ser intimado no endereço fornecido à fl. 

187.

 Deverá, ainda, ser averbada a penhora à margem da matrícula do imóvel, 

para tanto, remeta-se o competente mandado de penhora do bem imóvel 

ao exequente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 100324 Nr: 1869-77.2012.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Luca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jussara da Costa Marques Paracatú

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

OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessiane Marques Paracatu 

- OAB:12177/MT, Marco Aurélio Monteiro Araújo - OAB:MT/8510, 

Mariethy Stasffania Rezende Veloso - OAB:11.971/MT, Rony de 

Abreu Munhoz - OAB:11972/MT

 Vistos.

REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103261 Nr: 4974-62.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Alves Pinto Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se conforme determinado à fl. 176.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 99061 Nr: 492-71.2012.811.0007

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenir Santos Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte requerida (fl. 

162), em face da sentença proferida à fl. 160.

Alega que o Embargante que há omissão na sentença proferida, vez que o 

réu pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que houve a alegada omissão na 

sentença embargada.

Com efeito, DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de 

veracidade da afirmação do Requerido de que não possui recursos 

suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos 

do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os Aclaratórios opostos e 

defiro a gratuidade de justiça ao requerido, nestes termos, SUSPENDO a 

exigibilidade das custas pelo prazo de 05 (cinco) anos, consoante o art. 

12 da Lei n. 1.060/50, anotando-se na margem da distribuição o valor 

devido à título de custas processuais.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 126503 Nr: 3286-60.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henio Luiz Faitta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio Polidorio

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

OAB:17.811-0 MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Eduardo Polidório - 

OAB:13.968

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Henio Luiz Faitta à 

sentença de fls. 129/129v.

Alega que há omissões na sentença embargada, eis que não houve a 

fixação de dano moral e o proveito econômico da declaração de 

inexistência de débito.

 É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a sentença embargada não padece 
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de qualquer omissão ou contradição, pelo que a mantenho em sua 

integralidade.

Logo, verifica-se que o inconformismo da Embargante com a sentença 

embargada deverá ser deduzido através da via recursal própria.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Aclaratórios e 

mantenho a sentença embargada em sua integralidade.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 39359 Nr: 4707-37.2005.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tapajós Tratores Ltda, Sadao Kikuchi, Antonio 

João Segatto, Monica Sousa Pinto

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

Grosso - OAB:

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

OAB:5476/MT

 NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios.2)Quanto ao 

pedido de fls.200/201:Analisando os autos, verifico que o pedido de 

fls.200/201 merece deferimento, vejamos.Conforme se vê da certidão de 

dívida ativa presente nos autos, a pessoa de Joel Valério não faz parte 

dos presentes autos, em momento alguém foi citado e sequer consta seu 

nome na certidão de dívida ativa presente nos autos.Além disso, conforme 

certidão de fls.45 e 56-v, tanto a pessoa de JOEL VALÉRIO, com a pessoa 

de JOEL KOZO OKUBO foram excluídas do polo passivo da presente 

ação.Assim, DETERMINO a retira da constrição realizada via sistema 

Renajud, em face de bens móveis das pessoas de Joel Valério (fl.155), e 

de Joel Kozo Okubo (fl.154), conforme comprovantes em anexo. Bem 

como, DETERMINO a expedição de alvará do valor de R$68.506,13 

(sessenta e oito mil, quinhentos e seis reais e treze centavos), em favor 

da pessoa de JOEL VALÉRIO, devendo o mesmo ser pessoalmente 

intimado para apresentar sua conta corrente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para a efetiva liberação do valor. Do mesmo modo, DETERMINO a 

expedição de alvará do valor de R$17.543,73 (dezessete mil, quinhentos e 

quarenta e três reais e setenta e três centavos), em favor da pessoa de 

JOEL KOZO OKUBO, devendo o mesmo ser pessoalmente intimado para 

apresentar sua conta corrente, no prazo de 15 (quinze) dias, para a 

efetiva liberação do valor. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 59423 Nr: 3954-75.2008.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Denice Julia de Oliveira

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

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

Silva - OAB:6015/MT, Elizabete Aparecida da Silveira Araujo da Silva 

- OAB:8341/MT, Marco Antônio Sophia Dorado - OAB:20343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os pedidos de fls. 127/129 e determino que seja oficiado ao INSS 

para que realize a IMPLANTAÇÃO do benefício concedido à parte autora, 

nos termos da sentença proferida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de incorrer em multa diária à ser fixada por este juízo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 136528 Nr: 1119-36.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Elias da Cruz, Francisco Rozeno Elias

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

- OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

INTIME-SE o Exequente para que, em 15 (quinze) dias, esclareça qual será 

o prazo final para o adimplemento total do acordo celebrado entre as 

partes.

Com o aporte da informação, defiro o pedido de suspensão.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se, devendo a exequente 

manifestar-se em 05 (cinco) dias, informando se a parte executada 

cumpriu a obrigação, consignando que o silêncio valerá pela presunção de 

pagamento com a consequente extinção da presente execução e 

levantamento das penhoras eventualmente existentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105749 Nr: 997-28.2013.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Helena de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 218).

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, certifique-se e intime-se a parte 

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

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107857 Nr: 3263-85.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Seiki Enokawa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mantes e Silva Ltda

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

OAB:15285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira B. Negrão - 

OAB:MT. 7.330, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, Osvaldo 

Pereira Braga - OAB:6013/MT

 Vistos.

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

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

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

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

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

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106879 Nr: 2208-02.2013.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Seiki Enokawa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mantes e Silva Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE MOURA SANTOS - 

OAB:MT/24032/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira B. Negrão - 

OAB:MT. 7.330, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, Osvaldo 

Pereira Braga - OAB:6013/MT

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

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

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

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

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

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 131560 Nr: 6009-52.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Marli Pinheiro

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

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de remessa do presente feito a Contadoria Judicial, vez 

que compete à parte autora a realização de planilha do valor que pretende 

executar, nestes termos, INTIME-SE a Exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, instrua os autos com a planilha atualizado do débito.

Após, dê-se vista dos autos ao INSS, mediante remessa e, por fim, 

VOLTEM-ME os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102647 Nr: 4146-66.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Lopes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amil Santo Aued

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

OAB:14428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Marcelo 

Fernandes Braga - OAB:13.695-E / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino o desarquivamento dos presentes autos.

 CUMPRA-SE conforme requerido pela Exequente, promovendo-se a 

intimação da Parte Executada, no endereço informado à fl. 05, para que, 

em 15 (quinze) dias, promova a adimplemento do débito executado.

Com ou sem manifestação, INTIME-SE a Exequente para que manfeste-se 

nos autos, em 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003336-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR DE LIMA (AUTOR(A))

LIDIA SALMASO DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ALESSANDRA MARETTI OAB - SP128785 (ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

JOSUE SOUZA COSTA (TESTEMUNHA)

SILVIO GRECCO (TESTEMUNHA)

DAVINO MARQUES DOS ANJOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003336-98.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

LIDIA SALMASO DE LIMA, ANTENOR DE LIMA RÉU: COOPERATIVA 

AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos. 

1- Excepcionalmente, REDESIGNO audiência para o dia 18 de fevereiro de 

2019, às 17h00min, tendo em vista que o oficial de justiça deixou de citar e 

intimar os confinantes. 2- Expeça-se mandado de citação para todos os 

confinantes, intimando as testemunhas, se isso foi solicitado, com os 

devidos requisitos do CPC, conforme as decisões anteriormente dadas. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 26 de novembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000306-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR(A))

ARQUILES FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ALESSANDRA MARETTI OAB - SP128785 (ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

NALVA REGINA DA COSTA DO PRADO (TESTEMUNHA)

MARIA ROSA DOS SANTOS COSTA (TESTEMUNHA)

Edite do Carmo Silva (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000306-21.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

ARQUILES FERREIRA DA SILVA, JOANA DE OLIVEIRA LIMA RÉU: 

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO Vistos. 1- HOMOLOGO a desistência da oitiva das 

testemunhas Maria Rosa dos Santos Costa e Nalva Regina da Costa do 

Prado. 2- Declaro encerrada a instrução, permaneçam os autos conclusos 

para sentença. Cumpra-se. Alta Floresta, 26 de novembro de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002634-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002634-21.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

MARIA JOSE DE OLIVEIRA RÉU: INSS Vistos. 1- Defiro a juntada de 

documentos para a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias. Isso para 

busca da verdade real, de modo excepcional. 2- Com a juntada dos 

documentos, impulsione a Secretaria os autos à Autarquia requerida para 

que MANIFESTE-SE SOBRE OS DOCUMENTOS JUNTADOS E SOBRE A 

CONDIÇÃO DE DEPENDENTE DA AUTORA EM RELAÇÃO A SEU FALECIDO 

FILHO. Cumpra-se. Alta Floresta, 26 de novembro de 2018. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003717-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA JOSE DOMICIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)
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GIVANILDO BARBOSA GALINDO (REQUERENTE)

ALOISIA ANTOL GALINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERON DA SILVA LEMES OAB - MT8358/B (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUIS VERISSIMO OAB - MT14357/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA OAB - MT0007010A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADEMIR FRANCISCO GOMES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003717-72.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS, MARIA JOSE DOMICIANO 

DOS SANTOS, GIVANILDO BARBOSA GALINDO, ALOISIA ANTOL 

GALINDO REQUERIDO: COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS 

LTDA, HDI SEGUROS S.A. Vistos. 1- Tendo em vista o CUMPRIMENTO do 

ato deprecado, devolva-se a Carta Precatória com as baixas necessárias 

e nossas homenagens de estilo. Cumpra-se. Alta Floresta, 26 de 

novembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz(a) de 

Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 226523 Nr: 6774-95.2016.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Energisa Mato Grosso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, Samir Bennett Buainain - 

OAB:13373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17.Diante do exposto, com fundamento na Instrução Normativa SCA 

2/2011 – Versão 2, defiro parcialmente o pedido do requerente, e autorizo 

a restituição das custas judiciais recolhidas indevidamente através da guia 

nº 39011, no valor de R$ 418,10 (quatrocentos e dezoito reais e dez 

centavos), por depósito em favor do escritório de advogados denominado 

Ernesto Borges Advogados, CNPJ nº 01.527.104/0001-11, com endereço 

à Rua Manoel Leopoldino, 358, Bairro Araés, cidade de Cuiabá/MT, na 

conta corrente nº 00535-03, agência nº 1687, Banco HSBC. 18.Oficie-se 

ao Departamento de Controle e Arrecadação (DCA), para as providências 

quanto ao processamento da restituição, e autorização do Presidente do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 19.Depois de comprovada a 

restituição deferida, certifique-se, e remeta os autos ao arquivo provisório 

até que seja decidida a Consulta em tramitação perante a Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, distribuída sob o nº 

134921/2016. 20.Publique-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 282482 Nr: 8574-90.2018.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Condomínio Edificio Fabiana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de Pedido de Providências com Pedido de Tutela Específica de 

Urgência ajuizada por Condomínio Edifício Fabiana, em face do Cartório do 

1º ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças.

2. Antes mesmo da análise acerca do pedido de tutela de urgência o 

requerente desistiu da ação, pugnando pela extinção do feito (fl. 173).

É o relatório.

3. Diante do desinteresse do requerente no prosseguimento do feito, 

considerando que a parte requerida não chegou a ser citada, homologo a 

desistência da ação para que produza seus efeitos legais e, por 

conseguinte, julgo extinto o pedido de providências sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, VIII, CPC/2015.

4. Faculto ao requerente o desentranhamento das peças originais juntadas 

aos autos, substituindo-as por cópia.

5. Intimem-se, pulicando esta decisão no DJE.

6. Decorrido o prazo recursal, arquive-se.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219553 Nr: 2536-33.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A - Banco Multíplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lothário Schirmbeck, Noe João de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113, Pablo 

Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 13. ACOLHO a ilegitimidade passiva do Requerido NOÉ JOÃO DE DEUS e, 

por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do art. 485, VI, 

do CPC/2015 e DETERMINO a sua exclusão do polo passivo da demanda, 

que deverá prosseguir tão somente em desfavor do Requerido LOTHÁRIO 

SCHIRMBECK.14.Diante da sucumbência experimentada, CONDENO a 

parte Autora no pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que FIXO em 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 338, p. único, CPC/2015.15.REJEITO a 

preliminar de inépcia da inicial, haja vista que foram atendidos os ditames 

dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil além da súmula nº 247 

do STJ.16.Ademais, inexistindo vícios processuais a serem corrigidos de 

ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.17.INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias.18.Após, voltem-me concluso para ulterior deliberação.19.Expeça-se 

o necessário. Intime-se, cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269154 Nr: 419-98.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinaldo Santos Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milazzo Veículos, Peças e Serviços Ltda, 

Paetto Veículos Ltda, Fiat Automóveis S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, GEICIMAR CAMPOS DUQUES SOUZA - OAB:25.363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Lacorte França - 

OAB:SP/161.435, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 25.Diante do exposto, é cabível a inversão do ônus da prova.26.Ademais, 

inexistindo vícios processuais a serem corrigidos de ofício, DOU O FEITO 

POR SANEADO.27.INTIME-SE a Requerida FIAT para proceder à juntada de 

procuração válida, no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no art. 104, 

§1º, CPC, sob pena de decretação de revelia e desentranhamento da 

contestação.28.INVERTO o ônus da prova.30.INTIMEM-SE as partes, para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 

(quinze) dias.31.Após, voltem-me concluso para ul ter ior 

deliberação.32.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 74 de 1025



 Cod. Proc.: 78894 Nr: 2348-21.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto Pinto do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Carlos Praxedes, Sônia Maria de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLBER FERREIRA DE 

MAGALHÃES - OAB:3.655-A-MT, Lincoln Martins Rodrigues de 

Castro - OAB:92000/SP, Társia Aparecida Rissato - OAB:SP-220.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olga Fermandes - OAB:GO 

29.350, Yolanda Paixão - OAB:GO34.199

 VISTOS.

1. Cumpra-se a decisão proferida à fl.245.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170753 Nr: 3212-83.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraguaíto Paulo Paraguassú

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Cristiano Esteves Godoy Carlos, Kenia 

Elias C. Carlos, Euripedes Luiz Esteves, E. L. Esteves Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: , - OAB:, Adriel de Campos 

Silveira - OAB:MT-20020, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 VISTOS.

1. Observa-se dos autos que a Requerida E.L.ESTEVES IMOBILIÁRIA 

LTDA, embora citada, não contestou a presenteação (fls. 83), motivo pelo 

qual DECRETO A SUA REVELIA.

2. Denota-se, também, que o Autor quedou-se inerte quanto à 

oportunidade de inclusão do Oficial do Cartório de Registro de Imóveis à 

época dos fatos, logo, deverá o feito prosseguir tão somente em desfavor 

dos Requeridos já citados.

3. Não havendo preliminar a ser analisada, DOU O FEITO POR SANEADO.

4. INTIMEM-SE as partes para, justificadamente, indicarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174092 Nr: 7391-60.2013.811.0004

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florisa Guedes Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Defiro pedido retro.

2. DETERMINO que PROCEDA-SE à consulta no Sistema INFOJUD e 

BACENJUD, visando localizar novos endereços da parte demandada.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que promova o regular processamento 

do feito.

4. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 785 Nr: 71-52.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DE MOURA, WANDERLEY LUTZ

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

OAB:GO/22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELMAR VICENTE DE LIMA 

- OAB:4471

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE, à consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de obter 

informações acerca de transações imobiliárias que envolvam os 

executados (DOI), com o fito de se apurar a existência ou não de bens 

passíveis de penhora.

3. Ressalte-se que as cópias das declarações deverão ser mantidas em 

arquivo específico, visando o resguardo do sigilo fiscal do devedor, 

podendo ser manuseado apenas pelas partes e pelo Magistrado, com o 

fim exclusivo de averiguar a existência ou não de bens passíveis de 

penhora.

4. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237982 Nr: 14786-98.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kassyo Rezende Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:OAB/SP 107.414, Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE pessoalmente a parte exequente para promover o andamento 

do feito, pagando a diligência do oficial de justiça de fls.102, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §1º, 

CPC/2015.

2. Intime-se. Cumpra-se.

3. Decorrido o prazo, conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 7611 Nr: 293-54.1995.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIUDA BORGES DE JESUS MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando da Silva Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. PROCEDA-SE a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

cinco últimas declarações de imposto de renda das partes executadas, 

com o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

2. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

3. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 75240 Nr: 8243-94.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Industria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane dos Anjos Almeida Me, Cristiane dos 

Anjos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, Daniele Izura da Silva Cavallari Rezende - 

OAB:MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 VISTOS.
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1. DEFIRO o pedido retro (apenas transferência - RENAJUD).

 2. Após, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 25184 Nr: 365-31.2001.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. DE MT - CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Matias Neto Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flávio Preza Daltro - 

OAB:7285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Martins Felício - 

OAB:MT 4.826-A

 VISTOS.

1. Uma vez que já foi realiza a restrição dos veículos do Executado à fl. 

321, INDEFIRO pedido retro.

2. INTIME-SE o Exequente para se manifestar acerca dos veículos com 

restrição de fl. 321 manifestando o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias .

 3. Intime-se. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172826 Nr: 5955-66.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMISSÃO DE FINANCIAMENTO DA PRODUÇÃO - 

CONAB, Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Gonçalves de Moura

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMÃO VITERBO LEITE - 

OAB:237700

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte Autora para juntar nova planilha de débito atualizada, 

no prazo de 05 (cinco), uma vez que na planilha juntada às fls.223/231 

não foi possível encontrar o valor devido com clareza.

2. Intime-se. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171980 Nr: 4801-13.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Rempel Ltda, Ivete Carvalho 

Rempel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA FREITAS BORGES - 

OAB:OAB/MT 14.639, CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 14.848, CLEBER LEMES ALMECER - OAB:OAB/MT 

11.378, DOUGLAS TADEU MAGALHÃES - OAB:AOB/MT 14.827, FELIPE 

EDUARDO DE AMORIM XAVIER - OAB:OAB/MT 16.524, INALDO XAVIER 

DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:OAB/MT 9.270, LAÍS PAULINO 

VILELA CAVALHEIRO - OAB:OAB/MT 15.368, LUCIANA JOANUCCI 

MOTTI - OAB:7.832, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 14.232, Marco Antônio Mari - OAB:MT 15.803, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056, Rodrigo Sampaio de Siqueira - 

OAB:9.259/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de RENAJUD (apenas transferência).

2. DEFIRO o pedido de consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de 

obter informações acerca de transações imobiliárias que envolvam os 

executados (DOI), com o fito de se apurar a existência ou não de bens 

passíveis de penhora.

3. Ressalte-se que as cópias das declarações deverão ser mantidas em 

arquivo específico, visando o resguardo do sigilo fiscal do devedor, 

podendo ser manuseado apenas pelas partes e pelo Magistrado, com o 

fim exclusivo de averiguar a existência ou não de bens passíveis de 

penhora.

4.Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235217 Nr: 12885-95.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Sousa Silva Me, Lionésio Sousa Silva, 

Francyelle Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro (apenas transferência - RENAJUD).

2. Ainda, PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de 

obter informações acerca de transações imobiliárias que envolvam os 

executados (DOI), com o fito de se apurar a existência ou não de bens 

passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

5. Caso restem infrutíferas as diligências acima expostas, DEFIRO o 

pedido de inclusão do nome da parte executada junto aos bancos de 

dados de proteção ao crédito, com base no art.782, §3º, do CPC.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225095 Nr: 5945-17.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FARIAS ZAMPA – ME (ZAMPA 

CALÇADOS, VESTUPARIOS E ACESSÓRIOS), Renata Farias Zampa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.DEFIRO o pedido retro (apenas transferência - RENAJUD).

2. Ainda, PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de 

obter as três últimas declarações de imposto de renda das partes 

executadas, com o fito de se apurar a existência ou não de bens 

passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165882 Nr: 8121-08.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Cardoso Silva Júnior, Sérgio Cardoso 

Silva Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BORGES LEAO 

JUNIOR - OAB:19113/O
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 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo 

BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A em face de SÉRGIO CARDOSO SILVA 

JUNIOR-ME E OUTRO, todos qualificados nos autos.

2. Verifica-se que houve penhora de valores encontrados em conta 

bancária da parte Executada, contudo, em sede de agravo de instrumento, 

o Tribunal de Justiça determinou que a constrição se limitasse ao 

percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo 

devedor, a fim de que não representasse risco de comprometimento de 

renda essencial à sua subsistência e de sua família. (fls.193/195)

3. Em razão disso, o Exequente efetuou a devolução da quantia de 

R$3.470,76 (três mil quatrocentos e setenta reais e setenta e seis 

centavos) e requereu a penhora mensal de 30% (trinta por cento) do 

salário recebido pelo devedor ou outro percentual que não represente 

risco à sua subsistência familiar. (fls.198/200)

4. Desta forma, DETERMINO a INTIMAÇÃO do Executado, pelo prazo de 10 

(dez) dias, a fim de que se manifeste acerca do requerimento de penhora 

mensal de seu salário, bem como que apresente documentos que 

efetivamente comprovem as suas despesas, sob pena de preclusão. 

Ainda, deverá o Executado apresentar conta bancária para fins de 

devolução dos valores depositados pelo Exequente à fl.200.

5. No mesmo prazo, INTIME-SE o Exequente para que apresente aos autos 

planilha de cálculo atualizada, nos termos do art.798, I, “b”, do CPC, a fim 

de subsidiar o prosseguimento da execução.

6. PROCEDA-SE com as anotações do patrono de fl.103 no Sistema Apolo, 

para fins de recebimento de publicações e intimações das decisões 

judiciais.

7. Após, voltem-me conclusos para deliberar acerca do pedido de penhora 

mensal.

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289047 Nr: 12442-76.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nutri Raça Indústria e Comércio de Rações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Ribeiro Rodrigues Silva 

- OAB:MT 12.081, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ainda que a parte Autora argumente o equívoco na juntada dos 

documentos de fls.43 e 44, constata-se que as provas que compõe o 

caderno processual não demonstram os requisitos do art.300, do CPC. 

Ademais, a título de reforço de argumentação, cabe ressaltar que a 

energia elétrica da unidade consumidora UC nº6/217345-0 foi desligada a 

pedido da Requerente quando rompeu unilateral o contrato sub judice 

(29/08/2016, fl.41), situação esta que destoa do pleito de abstenção de 

corte de energia elétrica, considerando que não há qualquer notícia nos 

autos de que em momento ulterior houve religamento da supracitada UC. 2. 

Não obstante o descompasso do pedido de tutela de urgência com a 

situação fática narrada, nota-se também a ausência de qualquer indício 

documental quanto à requisição administrativa de religamento ou 

manutenção da rede elétrica nº6/217345-0 após 29/08/2016, quiçá 

notificação do débito ou negativação dos dados da Autora nos órgãos de 

proteção ao crédito acerca do contrato nº20141400174133/AJU/2014, 

conforme faz crer o Demandante às fls.59. 3. Desta feita, INDEFIRO o 

pedido de reconsideração da decisão de fls.46/47 e MANTENHO-A pelos 

seus próprios fundamentos. 4. Cumpra-se os termos da decisão de 

fl.46/47. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291439 Nr: 13853-57.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Olimpio Pereira da Silva Neto, Marli Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Carlos Praxedes, Sônia Maria de 

Oliveira, José Carlos Pinto do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - 

OAB:5734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que os Requerentes pleiteiam a concessão da gratuidade 

da justiça, verifica-se a necessidade da efetiva comprovação da 

insuficiência financeira alegada.

2. Deste modo, INTIME-SE a parte Autora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

para emendar a petição inicial, conforme preceitua o art. 321 do CPC/2015, 

devendo aportar ao feito cópia de suas três últimas declarações de 

imposto de renda ou outro documento atualizado que efetivamente seja 

hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da Gratuidade da 

Justiça, ou recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, sob pena 

de indeferimento do pedido.

3. Ainda, no mesmo prazo, deverá regularizar a representação processual 

da Srª. Marli Silva Lima, acostando ao feito a procuração conferida ao 

advogado, sob pena de extinção, nos termos do art.76, §1º, I, do CPC.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 210718 Nr: 9977-02.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cacildo Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cunha da Câmara Holding Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: andréa peres de almeida - 

OAB:31286

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte Exequente para apresentar planilha atualizada do 

valor do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos para análise do pedido de fl.161.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204245 Nr: 6216-60.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Zeizer Schafer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:MT 

17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta no Sistema INFOJUD e BACENJUD, visando 

localizar novos endereços da parte demandada.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que promova o regular processamento 

do feito, sob pena de extinção.

4. Intime-se. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190261 Nr: 10488-34.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Cardoso da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA BRUNO LEMOS - 

OAB:12355, Maria Emília Gonçalves de Rueda - OAB:PE 23.748, 

MAYRA ESMERALDA BRANDAO DE SA - OAB:13749, Murilo Barros da 

Silva Freire - OAB:MT 8.942
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 VISTOS.

1. Analisando os autos, verifica-se a existência de manifestação 

formulada pela Seguradora Denunciada à lide à fl.256, intentando a 

redesignação da audiência instrutória aprazada à fl.248/249 em razão da 

frustração da intimação das mesmas através de carta com aviso de 

recebimento.

2. No caso, constata-se que o referido pedido merece prosperar, 

porquanto que a Denunciada à lide fez prova da intimação inexitosa de 

suas testemunhas, conforme se vê à fls257v/259. Ademais, observa-se a 

ausência de intimação pessoal da parte Autora para comparecer na 

audiência designada, nos termos do art.385, §1º, do CPC.

3. Diante disso, REDESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

26 DE FEVEREIRO DE 2019, às 14h45min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), 

observando-se que a Autora e as testemunhas arroladas à fl.256, 

deverão ser intimadas pela via judicial, nos termos do art.385, §1º e 

art.455, §4º, I, do CPC, respectivamente.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232899 Nr: 11135-58.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FARIAS ZAMPA ME, Renata Farias 

Zampa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que o suposto dependente não faz parte do polo 

passivo da lide, INDEFIRO pedido de fls.159/160.

 2. POSTERGO a análise do pedido de fls.161, uma vez que se faz 

necessário a apresentação da matricula atualizada de nº 679 do CRI de 

Novo São Joaquim/MT. Desse modo, INTIME-SE a parte Exequente para 

apresentar a matricula do imóvel atualizada no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Intime-se. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290798 Nr: 13478-56.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Forlin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: mirian garcia vidal - 

OAB:21078MS, Pollet Anne Machado de Souza - OAB:MS/ 20.712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 VISTOS.

 1. Em razão do afastamento legal deste magistrado, devidamente 

autorizado pelo TJ/MT, REDESIGNO a audiência de instrução PARA O DIA 

19 DE FEVEREIRO DE 2019, às 14h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO.

 2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291692 Nr: 13978-25.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Santos Belem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a Requerente pleiteia a concessão da gratuidade da 

justiça, verifica-se a necessidade da efetiva comprovação da insuficiência 

financeira alegada.

2. Deste modo, INTIME-SE a parte Autora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

para emendar a petição inicial, conforme preceitua o art. 321 do CPC/2015, 

devendo aportar ao feito cópia de suas três últimas declarações de 

imposto de renda ou outro documento atualizado que efetivamente seja 

hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da Gratuidade da 

Justiça, ou recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, sob pena 

de indeferimento do pedido.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 194521 Nr: 206-97.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia Ferreira da Silva Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Gomes de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Martins Felício - 

OAB:MT 4.826-A, TAKECHI IUASSE - OAB:6113-A

 VISTOS.

 1. Em razão do afastamento legal deste magistrado, devidamente 

autorizado pelo TJ/MT, REDESIGNO a audiência de instrução PARA O DIA 

19 DE FEVEREIRO DE 2019, às 15h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO.

 2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274365 Nr: 3721-38.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII - Hospital do Câncer de Barretos, 

Henrique Duarte Prata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Rosa Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SILVA SOUZA - 

OAB:23.131/MT, Drielli Cristina Lopes dos Santos - OAB:SP 390.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca da petição de fls. 59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99706 Nr: 4709-40.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viana Cosméticos & Cia Ltda - ME, Juarez 

Viana Ferreira, Keila Macedo Dias

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Goés Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando o pedido retro, 

impulsiono o feito para que seja intimado a parte autora, via matéria de 

imprensa, para que apresente planilha atualizada do débito, em 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177114 Nr: 11288-96.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Alves Garcia Lobato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mundial Comércio de Motopeças Ltda, Yamaha 

Barra Motos Ltda, Yamaha Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Farias Santos de 

Almeida - OAB:MT 15.250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Alexandre Malfatti - 

OAB:16.943-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Sobre exceção de 
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pré-executividade

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e do art. 1.255 da CNGC/TJ/MT, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte exequente a se 

manifestar sobre a exceção de pré-executividade em 05 (cinco) dias. "Art. 

1.255. Havendo a interposição de Exceção de Pré-executividade, juntá-la 

ao processo, intimando-se o credor a se manifestar em 05 (cinco) dias. 

Após, fazer os autos conclusos."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45610 Nr: 1284-15.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANdSF, JNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNDS, JPdS, VADS, JNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, JODACY GASPAR DANTAS - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 EDITAL DE LEILÃO

PRAZO 30 DIAS

Primeiro Leilão: Dia 04/12/2018, às 16:00 horas. Segundo Leilão: Dia 

18/12/2018, às 16:00 horas.

Valor do Débito: 397.232,84 (Trezentos e noventa e sete mil e duzentos e 

trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos)

Local onde se realizará: No Átrio do Fórum desta Comarca situado no 

seguinte endereço

 Descrição do(s) Bem(ns): Os bens descritos nas matrículas nº. 26.223 

com área de 35,77 hectares e nº. 21.339 com área de 145 hectares.

Local onde se encontra o(s) Bem(ns): Municipio de Torixoreu, termos da 

Comarca de Barra do Garças/MT

Valor Total da Avaliação: 200.000,00 (Duzentos mil reais)

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(bens) 

poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. 

Não havendo, na primeira data, licitantes ou oferta nessas condições, na 

segunda, o(s) bem(bens) poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior 

lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de 

preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: 1) Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz 

mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no art. 887; 

2) O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla 

divulgação da alienação (CPC/2015, art. 887, caput); 3) A publicação do 

edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada 

para o leilão (CPC/2015 art. 887, § 1); 4) O edital será publicado na rede 

mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e 

conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, 

informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou 

presencial (CPC/2015 art. 887, § 2); 5) Não sendo possível a publicação 

na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às 

condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente 

ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local 

(CPC/2015 art. 887, §2); 6) Atendendo ao valor dos bens e às condições 

da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da 

publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla 

circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou 

televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no § 2o 

(CPC/2015 art. 887, § 4); 7) Os editais de leilão de imóveis e de veículos 

automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de 

divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à 

publicidade dos respectivos negócios

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 07 de novembro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242139 Nr: 806-50.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdyr Coelho de Sousa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOIANO BARBOSA GARCIA - 

OAB:1697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho 

Lima - OAB:18.256

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$200,00 (duzentos reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291804 Nr: 14049-27.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, Rogério 

Arantes Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecy José Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282920 Nr: 8835-55.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Cunha de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIA SOARES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Padilha e Silva - 

OAB:MT/11637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Em razão do comparecimento deste magistrado no "CURSO DE 

FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM CIRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ 

- NÃO CONFLITIVOS", que ocorrerá nas datas de 10 à 12 de Dezembro de 

2018, na Escola dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Mato 

Grosso, na cidade de Cuiabá/MT, REDESIGNO a audiência de instrução 

PARA O DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2019, às 13h00min (HORÁRIO DE 

MATO GROSSO.

 2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245823 Nr: 3453-18.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Gonçalves da Silva, Ataisa Natalina Moro 

Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercê Pereira Furtado, Ana Maria Pereira 

Furtado Silva, Juliane Valéria Pereira Furtado, Pedro Henrique Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 
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OAB:MT 18.260, Carla Venturine Esteves - OAB:MT 21.977, Jorge 

Humberto Ramos Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Luciano 

Justino da Silva - OAB:15695/MT, Paulo Henrique Gomes Marques 

- OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 VISTOS.

 1. Em razão do afastamento legal deste magistrado, devidamente 

autorizado pelo TJ/MT, REDESIGNO a audiência de instrução PARA O DIA 

19 DE FEVEREIRO DE 2019, às 15h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO.

 2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266928 Nr: 17320-78.2017.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Marques, Tomiko Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Alves da Silva, José Rosa Bispo da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204245 Nr: 6216-60.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Zeizer Schafer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:MT 

17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

 Em cumprimento à determinação retroexarada, e considerando as 

informações via Infojud/Bacenjud/Renajud que foram acostadas, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se manifestar, 

em 15 (quinze) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171980 Nr: 4801-13.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Rempel Ltda, Ivete Carvalho 

Rempel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA FREITAS BORGES - 

OAB:OAB/MT 14.639, CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 14.848, CLEBER LEMES ALMECER - OAB:OAB/MT 

11.378, DOUGLAS TADEU MAGALHÃES - OAB:AOB/MT 14.827, FELIPE 

EDUARDO DE AMORIM XAVIER - OAB:OAB/MT 16.524, INALDO XAVIER 

DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:OAB/MT 9.270, LAÍS PAULINO 

VILELA CAVALHEIRO - OAB:OAB/MT 15.368, LUCIANA JOANUCCI 

MOTTI - OAB:7.832, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 14.232, Marco Antônio Mari - OAB:MT 15.803, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056, Rodrigo Sampaio de Siqueira - 

OAB:9.259/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

 Em cumprimento à determinação retroexarada, e considerando as 

informações via Infojud/Bacenjud/Renajud que foram acostadas, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se manifestar, 

em 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174092 Nr: 7391-60.2013.811.0004

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florisa Guedes Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Em cumprimento à determinação retroexarada, e considerando as 

informações via Infojud/Bacenjud/Renajud que foram acostadas, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se manifestar, 

em 15 (quinze) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7611 Nr: 293-54.1995.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIUDA BORGES DE JESUS MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando da Silva Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

 Em cumprimento à determinação retroexarada, e considerando as 

informações via Infojud/Bacenjud/Renajud que foram acostadas, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se manifestar, 

em 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235217 Nr: 12885-95.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Sousa Silva Me, Lionésio Sousa Silva, 

Francyelle Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Em cumprimento à determinação retroexarada, e considerando as 

informações via Infojud/Bacenjud/Renajud que foram acostadas, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se manifestar, 

em 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273607 Nr: 3332-53.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdEdSP, RAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030
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 Certifico que a contestação de fls. 124 fora aprensentada no prazo legal. 

Dessa forma, impulsiono os autos e procedo a intimação da parte autora 

para apresentar impugação à contestação no prazo de 15 dias, 

considerando que houve preliminares arguidas na contestação.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245618 Nr: 3305-07.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 Comércio e Distribuidora de Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. RIBEIRO DA SILVA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): E. RIBEIRO DA SILVA EPP, CNPJ: 

17992125000229. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial:

 Despacho/Decisão: VISTOS.1.Presentes os requisitos estampados no art. 

257, do CPC/2015, DEFIRO o pedido de fls. 85/87 e determino a citação do 

requerido, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias. 2.Verificado o não 

comparecimento do mesmo nos autos, NOMEIO desde já, como curador 

especial, a Defensoria Pública Estadual, a fim de assegurar-lhe a defesa, 

pelo prazo legal, consoante disposto no art. 72, II, do CPC.3.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 30 de outubro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229379 Nr: 8676-83.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco Veículos Administradora de Cons´rocios 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Helena Martins Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYNE CORREA DEVOTTE - 

OAB:22003/0, Pedro Roberto Romão - OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a devolução da carta precatória pela 

Comarca de Cuiabá/MT, sem o devido cumprimento, conforme fls. 85/88, 

uma vez que a parte autora deixou de recolher a diligência do Oficial de 

Justiça e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para 

intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, requeira o que 

entender de direito em termos de prosseguimento.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287431 Nr: 11517-80.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA MOREIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de mais uma diligência do Oficial de Justiça, uma 

vez que se trata de mandado de busca e apreensão e deve ser cumprido 

por dois meirinhos, no valor de R$ 18,00, devendo acessar o site do 

tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da diligência e 

comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285405 Nr: 10332-07.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osni Nero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de mais uma diligência do Oficial de Justiça, uma 

vez que se trata de mandado de busca e apreensão e deve ser cumprido 

por dois meirinhos, no valor de R$ 18,00, devendo acessar o site do 

tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da diligência e 

comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196167 Nr: 1243-62.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Cruvinel da Cunha, Nelceli Dias Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos de Oliveira, MARIA DA PENHA 

S. DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Blainy Danilo Matos Barbosa - OAB:MT 16.023, 

Edilzete Gomes Morais de Abreu - OAB:MT 15.984, Luiz Aires 

Cirineu Neto - OAB:MT 4.451-A, Marcelo Farias Santos de Almeida 

- OAB:MT 15.250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabio Carlos de Oliveira - OAB:16393/MS

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que as cartas de citação de fls. 326 

e 327, endereçadas aos requeridos Antônio Carlos de Oliveira e Maria da 

Penha S. de Oliveira, foram devolvidas pelo Correios pelo motivo 

"mudou-se - casa abandonada" e, nos termos da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 

5 dias, querendo, se manifeste acerca de referidas devoluções e requeira 

o que de direito.

 Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226833 Nr: 7708-53.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Piedade Barbosa de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono este processo para intimar o exequente, via DJE, para que no 

prazo de 5 dias, se manifeste nos autos requerendo o que endenter de 

direito, uma vez que as buscas junto ao Sistema Renajud foram negativas, 

conforme fl. 63.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 81 de 1025



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245338 Nr: 3068-70.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janides de Souza Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pedro Andrade, Maria Artêmia de Castro 

Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aluizio Geraldo C. Ramos - 

OAB:17874/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE JOSE LUDUVERIO 

PIZAURO - OAB:272593

 Certifico que, tendo em vista o cumprimento do item 9 da decisão de fls. 

150/151 pelo embargante e, em cumprimento ao item 10 da mesma 

decisão, impulsiono os presentes autos para intimar o embargado, via DJE, 

para que no prazo dee 15 dias, se manifeste acerca dos documentos 

juntados, sob pena de preclusão.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287205 Nr: 11365-32.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margaridinha Campos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Avelino Alves Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que a certidão negativa do Oficial 

de Justiça de fl. 30 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos 

para intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se 

manifeste acerca de referida certidão e requeira o que de direito.

 Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151556 Nr: 1743-70.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackeline Jorge, Hugo Rodrigues Filho

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

OAB:GO/22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a consulta realizada junto ao Infojud e 

Bacenjud e, em cumprimento a decisão de fl. 132, impulsiono os presentes 

autos para intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 15 dias, se 

manifeste acerca de referidas consultas e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173967 Nr: 7236-57.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Maria Fonseca S. 

Lira - OAB:MT-16.656

 Certifico que, tendo em vista que não houve constrição de valores, 

conforme fls. 124/125 e, em cumprimento a decisão de fl. 123, impulsiono 

os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para que no prazo 

de 10 dias, requeira o que entender cabível para o prosseguimento do 

feito, sob pena de arquivamento.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292584 Nr: 14448-56.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Villaça Beraldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Jaire de Carvalho Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Pizzatti - 

OAB:OAB/SP 375.475, Norberto Bezerra Maranhão Ribeiro Bonavita 

- OAB:OAB/SP 78.179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o requerente/exequente, via 

DJE, para que, no prazo de 5 dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça visando o cumprimento da carta precatória servindo de 

mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu serviços na barra 

superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, sendo que outras 

informações podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento 

de Diligências". O valor da diligência é de R$ 2,50 (rural) por km rodado, 

em se tratando de zona rural, devendo ser considerado ida e volta.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246582 Nr: 3923-49.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Pereira de Novais

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Certifico que, tendo em vista que o requerido efetuou o pagamento da 

condenação, conforme fls. 103/105 e, nos termos da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 

5 dias, se manifeste e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271597 Nr: 2023-94.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zootec Indústria de Comércio de Produtos 

Agropecuários Ltda, João Antonio Fagundes Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Omar Luiz Blageski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:MT 

3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que a carta de citação de fl. 62, foi 

devolvida pelo Correios pelo motivo "mudou-se" (fl. 63) e, nos termos da 

CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, 

para que no prazo de 5 dias, querendo, se manifeste acerca de referida 

devolução e requeira o que de direito.

 Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28941 Nr: 482-85.2002.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itau S/A da Comarca de São Paulo - Unibanco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Machado, Maria de Fátima de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Miro da Silva - 

OAB:16.160/A-MT, Carlos Alberto Miro da Silva Filho - 

OAB:27495/GO, Jose Eduardo Polisel Gonçalves - OAB:12009, 

LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Certifico que o recurso de apelação de folhas 340/345 fora apresentado 

tempestivamente pela parte executada Rubens Machado, devidamente 
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preparado.

Certifico ainda que torno sem efeito a certidão de trânsito de folhas 339.

Diante do exposto, impulsiono os presentes autos para intimação da parte 

apelada (parte exequente ) para querendo apresentar contrarrazões no 

prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 5409 Nr: 317-63.1987.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jarmes Crispim Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVOLAR MÓVEIS, JAIR DE MOURA, 

JUSCELINO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bolivar Camelo Rocha - 

OAB:210-B/TO, Clóvis Barros Marques - OAB:MT 3579, Marcos 

Ferreira Davi - OAB:2420/TO

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

últimas declarações de imposto de renda dos executados, com o fito de se 

apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 61815 Nr: 4949-68.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidimar Neris Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antônio Carlos da Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de retro.

2. PROCEDA-SE a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

três últimas declarações de imposto de renda da parte executada, com o 

fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232449 Nr: 10803-91.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO GARCIA RIBEIRO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 144 e DETERMINO seja procedida a consulta 

junto ao sistema INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado do 

requerido Cristiano Garcia Ribeiro ME (CNPJ: 07.348.942/0001-04).

 2. Após, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar de forma específica quanto ao endereço que entender correto 

para fins de citação, sob pena de extinção.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 186662 Nr: 7591-33.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fiat Autonorte Ltda, Espólio de Raul Darci Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Renato Rochembach, Fiat Automóveis 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL DARCI DOLZAN - 

OAB:2.496/B, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821, João Dácio de Souza Pereira Rolim - OAB:MG 822-A

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido da parte exequente (fl.256), a fim de realizar a 

restrição de veículos eventualmente encontrados em nome da parte 

executada, via sistema RENAJUD.

2. Consigno que havendo veículos registrados em nome da parte 

executada compete ao autor promover os atos necessários à localização 

dos bens, indicando com precisão o seu paradeiro, visto que o Judiciário 

não possui meios para apontar o local onde os veículos se encontram 

para fins de eventual penhora.

3. Juntada a resposta, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito.

4. Às providências. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181461 Nr: 3309-49.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antonio Tavares 

Junior - OAB:BA 11.147

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro no sentido de determinar a restrição de veículos, 

via sistema RENAJUD.

2. PROCEDA-SE também a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de 

obter as três últimas declarações de imposto de renda da parte 

executada, com o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis 

de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290666 Nr: 13410-09.2018.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodway Comércio de Auto Peças Ltda, Luis Felipe da 

Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Truckauto Center Automotivo Ltda, Walber 

Ferreira Oliveira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado às fls. 25, por correio, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 04 de Fevereiro de 2019, às 14h00min (HORARIO OFICIAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO), nos termos do art. 334, do CPC/2015. 

INTIME-SE o autor por meio de seu advogado.

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181705 Nr: 3531-17.2014.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Flex Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, Roberta Beatriz do nacimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro e DETERMINO seja procedida a consulta junto ao 

sistema INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado do requerido.

 2. Após, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar de forma específica acerca do endereço que entende correto 

para fins de citação.

3. Consigno que sendo localizado endereço já constante nos autos, deve 

a parte autora requer os meios necessários à citação do réu ou, caso 

entende cabível, adotar a medida constante no art. 4º, do Decreto-Lei 

911/1969.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214912 Nr: 12396-92.2015.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzana Maria Pereira Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Veronilha Alves Pereira

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Trata-se de Ação de INTERDIÇÃO movida entre as 

partes qualificadas nos autos, conforme argumentos lançados às folhas 

04/05.Afirma que é filha da interditanda e que esta é portadora de doença 

mental(CID10 G30-.1), com transtorno psicótico, tendo dificuldade para 

exercer os atos da vida civil. Assevera que, após realizar exames de 

rotina no ano de 2013, a demandada obteve como resultado a presença 

de Carcinoma Escamosa Infiltrante, sendo necessária a intervenção 

cirúrgica. Informa que a interditanda foi submetida à cirurgia e que se 

encontra com dificuldade de locomoção, sendo necessário o auxílio de 

familiares para seus afazeres diários. Registra que a requerida entregava 

seu cartão da previdência para terceiros para receber seu benefício, 

porém somente retornava com metade do dinheiro. Requer, em tutela 

antecipada, sua nomeação como curadora da interditanda. Acostou à 

exordial os documentos de folhas 06/16.É o breve relato. Fundamento e 

Decido. Como se sabe há possibilidade do deferimento cautelar de pedidos 

dessa natureza, no entanto, deverá ser demonstrado de plano a 

verossimilhança das alegações, bem como o perigo de dano irreparável ou 

de difícil reparação, consoante o previsto no artigo 237, do Código de 

Processo Civil. No caso em tela, o citado requisito se encontra preenchido, 

consubstanciado no laudo médico elaborado pelo Dr. Budiene P. Souza, 

especialista em Neurologia (fls. 14), no qual informa que a requerida 

“esteve em avaliação médica em 27/11/2015, com sinais e sintomas de 

alteração comportamental, de instalação progressiva, sugestiva ser 

síndrome demencial CID -10 G30.1 com transtorno psicótico. É diabética, 

não faz tratamento regular das medicações. Não reúne condição de se 

cuidar e nem de responder por seus atos”. O relatório médico de fl. 12, 

elaborado pelo Dr. Rodrigo M. de Gusmão, Pós-graduado em Psiquiatria, 

corrobora com as argüições elencadas na inicial, porquanto atesta que a 

demandada de CID 10 G30.1 e que não possui condição de se cuidar e 

nem de responder por seus atos. Ademais, o atestado de fls. 13 afirma 

que a paciente está se submetendo a tratamento médico especializado 

(oncologia) de Carcinoma Escamosa Infiltrante, possuindo dificuldade de 

locomoção. Assim, comprovação de que a suplicada está acometida por 

enfermidade e encontra-se incapacitado, conforme laudos de folhas 

12/14, atestado por profissional habilitado, razão pela qual é de ser 

aplicado o disposto no art. 1.180 do CPC, que cita:“Art. 1180. Na petição 

inicial, o interessado provará a sua legitimidade, especificará os fatos que 

revelam a anomalia psíquica e assinalará a incapacidade do interditando 

para reger a sua pessoa e administrar os seus bens.”O perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação restou comprovado, visto que a 

demandada não possui condições de responder por seus atos. Tendo em 

vista que demonstrado os requisitos legais, a concessão do pleito é 

medida que se impõe. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

INTERDIÇÃO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - POSSIBILIDADE 

- DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DO 

PERICULUM IN MORA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO - RECURSO 

IMPROVIDO. Demonstrada, satisfatoriamente, pelos documentos juntados 

com a inicial de interdição, a incapacidade do interditando para gerir e 

administrar seus negócios e patrimônio, é viável a antecipação dos efeitos 

da tutela com a nomeação de curador provisório, a fim de preservar seus 

bens. Recurso improvido. AI, 99012/2006, DES. DONATO FORTUNATO 

OJEDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 30/05/2007, Data 

da publicação no DJE 29/06/2007” INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. 

CABIMENTO. 1. Havendo elementos de convicção que sugerem a 

existência de incapacidade civil da interditanda, por enfrentar doença 

mental incapacitante, é cabível a nomeação de curador provisório. 2. A 

providência deferida é provisória, tem conteúdo nítido caráter protetivo e 

poderá ser revista a qualquer tempo. Recurso provido. (Agravo de 

Instrumento Nº 70064542095, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 

24/06/2015).(TJ-RS - AI: 70064542095 RS, Relator: Sérgio Fernando de 

Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 24/06/2015, Sétima Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/06/2015)Assim, pelos 

argumentos acima lançados, estando demonstrada os requisitos legais, 

qual seja, de incapacidade de o requerido VERONILHA ALVES PEREIRA 

reger os atos da vida civil, decreto-lhe liminarmente a sua interdição 

provisória, nomeando-se como curadora provisória a requerente SUZANA 

MARIA PEREIRA MATTOS. Expeça-se termo de compromisso na forma da 

lei.Cite-se e intime-se o requerido para o interrogatório, nos termos do que 

dispõe o artigo 1.181 do Estatuto Processual Civil, designando, outrossim, 

a data de 09 DE MARÇO DE 2016, QUARTA-FEIRA, ÀS 15:30 HORAS 

(Horário oficial de Mato Grosso), para o interrogatório do interditando.Após 

a audiência de interrogatório, o feito deverá aguardar por cinco (05) dias 

para eventual impugnação do pedido, nos termos do que dispõe o artigo 

1.182 do Estatuto Processual Civil.Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 

4º, caput, da Lei nº 1.060/50.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Finalidade: INTIMAR DA SENTENÇA DE FLS.49/51, que decretou a 

INTERDIÇÃO DE VERONILHA ALVES PEREIRA, brasileira, viúva, nascida 

em 09.11.1935, inscrita no CPF sob n. 274765961-53, residente na Rua 

Manoel dos Santos Coimbra, n. 883, Centro, Barra do Garças-MT, 
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declarando-a RELATIVAMENTE INCAPAZ de administrar e representar 

seus bens, por apresentar síndrome demencial - CID-10,:G30.1, com 

transtorno psicótico, nomeando-lhe como curadora SUZANA MARIA 

PEREIRA MATOS, brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, inscrita 

no CPF sob n. 851.420.181-68 e RG sob n. 1229481-0 SSP/MT, residente e 

domiciliada na Rua Manoel dos Santos Coimbra, n. 883, Centro, Barra do 

Garças-MT

Barra do Garças, 26 de novembro de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282909 Nr: 8825-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE UILSON FELIX DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 Vistos.

1. Com fundamento nos arts. 9º e 10, CPC/2015, INTIME-SE o autor para 

manifestar sobre a petição de fls. 47/51, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282304 Nr: 8469-16.2018.811.0004

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thierry Whygor Marques Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carvalho Neto & Silva Ltda, João Batista 

Carvalho Neto, Vale do Araguaia Imóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Considerando o acórdão proferido nos autos nº 3006-08.2018 (CIA), 

bem como a RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 09, que alterou as competências 

das varas cíveis de Barra do Garças, DETERMINO a redistribuição do 

processo para a respectiva vara, de acordo com as competências de 

cada um, nos moldes da RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 09.

 2. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276245 Nr: 4923-50.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Souza Marcelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida & Previdência, Embrac Empresa 

Brasileira de Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sousa Setubal 

Milhomem - OAB:45732/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT

 SENTENÇA

 1. Trata-se de Ação de cobrança de seguro movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. As partes requerem a homologação do acordo firmado às fls. 177/178.

3. Após, vieram os autos conclusos.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

DISPOSITIVO:

6. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 177/178, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência JULGO EXTINTO O FEITO, com julgamento do mérito, 

respaldado no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

7. Sem custas, nos termos do art. 90, §3º, do CPC/2015. Sem honorários.

8. Observado o trânsito em julgado desta decisão, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244126 Nr: 2161-95.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio Arantes Penteado Locadora - ME, Rogério 

Arantes Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cascalheira Canadá Ltda Me, Lothário 

Schirmbeck, Liane Roseni Schirmbeck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosana da Silva Freitas Ayres - 

OAB:MT 20.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO CARVALHO DE 

FREITAS - OAB:17.934/GO

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido retro apresentado pela parte executada (fls. 134).

2. Assim, tendo em vista a possibilidade de composição entre as partes, 

DESIGNO audiência de conciliação/mediação para o DIA 04 DE FEVEREIRO 

DE 2019, ÀS 14h30min (Horário de Mato Grosso), a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC).

3. Intimem-se as partes por meio de seus respectivos patronos.

4. Sendo a composição frutífera ou não, voltem-me conclusos para análise 

do pedido de fls. 94.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292149 Nr: 14264-03.2018.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalto de Freitas Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim David dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÉSAR 

BORTOLAIA - OAB:5.444/MT

 Vistos.

1. Mantenho a decisão atacada pelos seus próprios fundamentos.

2. Cumpra-se a decisão de fls. 66/68

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181561 Nr: 3401-27.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos, Helena Patricia Freitas, José 

Arnaldo Janssen Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemir de Moraes Cajango

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maira Lice Sampaio Santana 

- OAB:MT 17.444, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, 

Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro (apenas transferência – RENAJUD).

2. PROCEDA-SE também a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de 

obter as três últimas declarações de imposto de renda da parte 

executada, com o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis 

de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 
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DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 65876 Nr: 8790-71.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. Fayad - Me, Charer Ahmad Fayad, 

Suzana Abdel Aziz Ali Fayad

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento do numerário 

depositado às fls. 154, 155 e 156 em favor do exequente na conta 

indicada às fls. 165.

2. Ademais, DEFIRO o pedido de fls. 165v, no que diz respeito à realização 

da consulta via sistema RENAJUD a fim de localizar bens móveis passíveis 

de penhora.

3. Consigno havendo veículos registrados em nome da parte devedora 

compete ao autor promover os atos necessários à localização dos bens, 

indicando com precisão o seu paradeiro, visto que o judiciário não possui 

meios para apontar o local onde os veículos se encontram para fins de 

eventual penhora.

4. Juntada a resposta, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito.

5. Às providências. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165003 Nr: 6941-54.2012.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. Pirani - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT

 DISPOSITIVO:15.Com estas considerações, DEFIRO o pedido de fls. 127 

e, por corolário, DETERMINO a penhora de 20% (Vinte por cento) sobre o 

faturamento líquido mensal da empresa B. PIRANI - ME, CNPJ nº 

08.534.645/0001-16, situada à Rua Bandeirante, nº 321, Bairro Campinas, 

Barra do Garças-MT, até que satisfaça o montante do débito de fls. 

80v.16.Na forma do art. 866, §2º, do CPC/2015, NOMEIO depositário o 

sócio e administrador da empresa executada, Sra. Bianca Pirani (fls. 51), 

que ficará responsável pela operacionalização da constrição, prestação 

de contas mensal e segregação das quantias constritas. INTIME-O, por 

meio de seu advogado nos autos constituído, para que tome ciência do 

encargo, bem como para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente a 

forma de administração e o respectivo pagamento.17.REMETAM-SE os 

autos ao Contador para atualização do crédito de fls. 80v, uma vez que a 

última atualização se deu em 01.09.2016.18.Apresentada a forma de 

administração, manifeste-se o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias. 

19.Cumprida integralmente esta decisão, voltem-me conclusos para 

análise.20.Às providências. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 13399 Nr: 30-80.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romeu Luiz Bokorni

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Goés Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 196.

2. PROCEDA-SE a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

três últimas declarações de imposto de renda da parte executada, com o 

fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180770 Nr: 2684-15.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. Alves - ME, Maria Moezia Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro no sentido de determinar a restrição de veículos, 

via sistema RENAJUD.

2. PROCEDA-SE também a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de 

obter as três últimas declarações de imposto de renda da parte 

executada, com o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis 

de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261588 Nr: 13986-36.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA PEREZ, APPARECIDA CORREA PEREZ, 

CARLOS ROBERTO PEREZ, LEONARDO PERES FILHO, MARIA APARECIDA 

PEREZ NASCIMENTO, PAULO ROBERTO PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO LOPES - OAB:223057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO, por hora, o pedido de citação por edital, uma vez que não se 

esgotaram todos os meios cabíveis para localização da parte contrária, 

conforme prevê o art. 257 do Código de Processo Civil.

2. Outrossim, DETERMINO seja procedida a consulta junto ao sistema 

INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado da parte requerida.

 3. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar de forma específica acerca do endereço que entende correto 

para fins de citação.

 4. Consigno que sendo localizado endereço já constante nos autos, 

voltem-me conclusos para reapreciação do pedido de fls. 76.

5. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291187 Nr: 13709-83.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY EUSTAQUIO LONDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Creone de Souza Parente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:43744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de Usucapião movida pelas partes 

supramencionadas.

 2. Entretanto há obstáculo intransponível que deve ser dirimido antes da 

análise do pedido inicial, qual seja a juntada aos autos do memorial 

descritivo dos imóveis os quais se pretende a usucapião.

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

a inicial, trazendo aos autos o memorial descritivo dos imóveis em 

discussão, sob pena de indeferimento da inicial, conforme o disposto no 

artigo 321 do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 48717 Nr: 666-36.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LOURDES SILVA DE MATOS

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:MT 5.752

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido da parte exequente (fl.288), a fim de realizar a 

restrição de veículos eventualmente encontrados em nome da parte 

executada, via sistema RENAJUD.

2. Consigno que havendo veículos registrados em nome da parte 

executada compete ao autor promover os atos necessários à localização 

dos bens, indicando com precisão o seu paradeiro, visto que o Judiciário 

não possui meios para apontar o local onde os veículos se encontram 

para fins de eventual penhora.

3. Juntada a resposta, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito.

4. Às providências. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291616 Nr: 13947-05.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alberto Souto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Santos Mesquita Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - 

OAB:5734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a parte Autora instrua o feito com a declaração 

de imposto de renda para comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321 do CPC/2015. 8.Ou proceda com o recolhimento das 

custas judiciais, no mesmo prazo aludido, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, 

itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, do CPC/2015. 9.INTIME-SE o advogado 

para que regularize a representação processual da parte, mediante 

procuração, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção conforme 

preceitua art. 76, § 1o, I do CPC/2015.10.Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 36144 Nr: 1129-46.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliziomar Jesus Plácido

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido da parte exequente (fl.165), a fim de realizar a 

restrição de veículos eventualmente encontrados em nome da parte 

executada, via sistema RENAJUD.

2. Consigno que havendo veículos registrados em nome da parte 

executada compete ao autor promover os atos necessários à localização 

dos bens, indicando com precisão o seu paradeiro, visto que o Judiciário 

não possui meios para apontar o local onde os veículos se encontram 

para fins de eventual penhora.

3. Juntada a resposta, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito.

4. Às providências. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252162 Nr: 7783-58.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. T. dos Reis e Cia Ltda - ME, Alexandre dos 

Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro no sentido de determinar a restrição de veículos, 

via sistema RENAJUD.

2. PROCEDA-SE também a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de 

obter as três últimas declarações de imposto de renda da parte 

executada, com o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis 

de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207064 Nr: 7808-42.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO PEREIRA GUIMARÃES ME , Reinaldo 

Pereira Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro no sentido de determinar a restrição de veículos, 

via sistema RENAJUD.

2. PROCEDA-SE também a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de 

obter as três últimas declarações de imposto de renda da parte 

executada, com o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis 

de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 151906 Nr: 2350-83.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naghai Narcizio dos Santos e Silva, Maria 

Auxiliadora Alves dos Santos e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fls. 159 para proceder a consulta por meio do 

Sistema INFOJUD a fim de obter informações acerca de transações 

imobiliárias que envolvam os executados (DOI), com o fito de se apurar a 

existência ou não de bens passíveis de penhora.

2. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

 3. Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para manifestar acerca do 

que entender de direito, no prazo de 10 (Dez) dias, bem como trazer aos 

autos planilha de cálculo atualizada para fins de regular andamento do 

feito, sob pena de extinção.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283605 Nr: 9253-90.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Vieira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosalia Maria Vieira Faria - 

OAB:25344/0 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Diante do exposto, DEIXO de manifestar quanto ao juízo de retratação 

no “recurso de agravo de instrumento” interposto às fls. 25/26, devendo 

ser desentranhado e devolvido ao subscritor. 13.De outro norte, 

comprovada a hipossuficiência da parte pelos documentos de fls. 

14,27/31, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, motivo pelo qual as 

custas e despesas processuais deverão ficar em condição suspensiva 

de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015.14. CUMPRA-SE 

a sentença de fls. 22.15. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.16. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161928 Nr: 2931-64.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Rezende Lisboa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11483-B/MT

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro no sentido de determinar a restrição de veículos, 

via sistema RENAJUD.

2. PROCEDA-SE também a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de 

obter as três últimas declarações de imposto de renda da parte 

executada, com o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis 

de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237955 Nr: 14773-02.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diogo Antonio de Oliveira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodopark Systemas de Estacionamento Ltda, 

Teg - Terminal Exportador do Guarujá Ltda, Superinspect Ltda, Cargill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adélia Cecília Nunes Metello 

- OAB:123478, Fabrício Nedel Scalzilli - OAB:RS 44.066, Fernanda 

Messore Amaral - OAB:154103, Francisco Scattaregi Júnior - 

OAB:SP 93.861, Ingrid Nedel Spohr Schimitt - OAB:68625/RS, Márcia 

Andréia Brunk de Bittencourt - OAB:MT 1.6043

 32.Diante do exposto, REJEITO as preliminares de ilegitimidade das rés 

TEG – TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJÁ, SUPERINSPECT e 

RODOPARK LOGISTICA EIRELI EPP. 33.ACOLHO as preliminares de 

ilegitimidade passiva da ré CARGILL AGRÍCOLA S/A e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito em relação a ela, ante 

sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, com fulcro no 

art. 485, VI, do CPC/2015. 34.CONDENO o requerente ao pagamento de 

honorários sucumbenciais à ré CARGILL AGRÍCOLA S/A, no montante de 

10% do valor da causa para cada. Todavia, SUSPENDO a exigibilidade das 

referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) 

anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor 

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos 

que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações da requerente (art. 98, §3º, do CPC).35.Inexistindo 

outros vícios a serem sanados de ofício, DOU O FEITO POR 

SANEADO.36.INTIMEM-SE as partes para se manifestarem quanto às 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento, no prazo de 05 (cinco) dias.37.Após, venham-me os autos 

conclusos.38.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173641 Nr: 6844-20.2013.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. E. Mercearia Ltda, Edson Carlos Vilela 

Barbosa, Erlan Vilela Barbosa

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Às fls. 144/145, manifesta o exequente pela penhora via Sistema 

Bacenjud e restrição veicular via sistema Renajud.

2. Contudo, para melhor apreciação do pedido retro, entendo ser 

necessária a juntada de planilha do crédito devidamente atualizada para 

fins de regular andamento processual.

3. Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

atualizar o cálculo do crédito pleiteado nos autos, sob pena de não o 

fazendo incorrer na extinção do feito.

4. Após, voltem-me conclusos para análise dos pedidos de fls. 145.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2979 Nr: 1157-58.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ultrafértil S/A - Indústria & Comércio de Fertilizantes, 

Goiásfértil - Goiás Fertilizantes S/A, Fertilizantes Fosfatos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Demasu Insumos Agrícolas Ltda, Nivaldo 

Palopoli, Ananias Pereira do Nascimento, Paulo Roberto Guimarães Lina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Paula Monteiro Neto - 

OAB:SP 29443, Luciano Oscar De Carvalho - OAB:246.320/SP, 
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Marcial Barreto Casabona - OAB:SP 26.364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de dilação de prazo de 10 (dez) dias, conforme 

requerido às fls. 961, para recolhimento da guia dos honorários do perito 

judicial nomeado nos autos.

2. Transcorrido o prazo e efetuado o depósito, INTIME-SE a empresa 

nomeada para informar data e hora para realização do ato.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182543 Nr: 4278-64.2014.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Sandro Pissini & Marquesini Sociedade de Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Dall Agnol

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

OAB:GO/22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A, Luiz 

Carlos Icety Antunes - OAB:MT 18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glauciane Izummy 

Tamayoce - OAB:MT 19.950, LEONARDO CARVALHO DA MOTA - 

OAB:13302-A/MT

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer 

aos autos planilha de cálculo atualizada do crédito pleiteado nos autos 

para fins de regular andamento processual.

2. Após, voltem-me conclusos para análise do pedido de fls. 151.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285236 Nr: 10243-81.2018.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Marcos Madalosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento movida pelas partes 

supramencionadas.

2. Às fls. 16 fora facultado ao autor a emenda a inicial, no sentido de 

juntar aos autos documento que comprove a resistência da parte 

requerida em receber o pagamento.

3. Às fls. 18/19 o autor juntou ao processo documento que entendeu 

pertinente.

4. Ademais, compulsando os autos nota-se que o documento juntado, por 

sí, não é o suficiente para comprovar a recusa do recebimento, bem como, 

a cédula de credito bancário juntada às fls. 08/13 se encontra ilegível.

5. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando aos autos documento que EFETIVAMENTE 

comprove a resistência da parte requerida bem como cópia da cédula de 

credito bancário legível, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 

321 do CPC/2015.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292278 Nr: 14317-81.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene de Oliveira, Sirlene Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Cristina da Costa Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natasha Cynthia Candida 

Pereira - OAB:23329/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. INTIME-SE a parte requerente para efetuar o recolhimento das CUSTAS 

PROCESSUAIS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme 

art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC/2015.

 2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163610 Nr: 5217-15.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kamara Agnelli Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 90 e DETERMINO seja procedida a consulta 

junto ao sistema INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado da 

parte executada, tendo em vista que a mesma não fora encontrada no 

endereço de fls. 66, conforme pode se observar no teor da certidão de 

fls. 85.

2. Juntada resposta, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar de forma específica acerca do endereço que 

entende correto para a fim de proceder com os atos necessários ao 

deslinde do feito.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292279 Nr: 14318-66.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene de Oliveira, Sirlene Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daylla Luanda Carvalho da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natasha Cynthia Candida 

Pereira - OAB:23329/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. INTIME-SE a parte requerente para efetuar o recolhimento das CUSTAS 

PROCESSUAIS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme 

art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC/2015.

 2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292287 Nr: 14325-58.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene de Oliveira, Sirlene Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleiby Costa Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natasha Cynthia Candida 

Pereira - OAB:23329/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. INTIME-SE a parte requerente para efetuar o recolhimento das CUSTAS 

PROCESSUAIS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme 

art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC/2015.

 2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292280 Nr: 14319-51.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene de Oliveira, Sirlene Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natasha Cynthia Candida 

Pereira - OAB:23329/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. INTIME-SE a parte requerente para efetuar o recolhimento das CUSTAS 

PROCESSUAIS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme 

art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC/2015.

 2. Com relação ao Título, constato que o autor juntou apenas a fotocópia 

do título objeto da demanda. No entanto, é imprescindível que a parte traga 

aos autos a via original do título, para o regular processamento do feito.

3. Frente ao exposto, intime-se o douto procurador do requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de juntar aos autos o 

documento original do título objeto da demanda, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 330, IV, do CPC/2015)

 4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292289 Nr: 14327-28.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene de Oliveira, Sirlene Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dayane de Fátima Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natasha Cynthia Candida 

Pereira - OAB:23329/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. INTIME-SE a parte requerente para efetuar o recolhimento das CUSTAS 

PROCESSUAIS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme 

art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC/2015.

 2. Com relação ao Título, constato que o autor juntou apenas a fotocópia 

do título objeto da demanda. No entanto, é imprescindível que a parte traga 

aos autos a via original do título, para o regular processamento do feito.

3. Frente ao exposto, intime-se o douto procurador do requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de juntar aos autos o 

documento original do título objeto da demanda, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 330, IV, do CPC/2015)

 4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288740 Nr: 12272-07.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Sistema S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): César Jorge Sechi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Ao considerar que o imóvel a ser avaliado se encontra na Comarca de 

Novo São Joaquim –MT, DETERMINO a remessa dos autos à comarca 

mencionada para fins de regular cumprimento do ato deprecado.

2. OFICIE-SE ao Juízo de origem para ciência desta decisão.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242929 Nr: 1355-60.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. V. da Conceição e Conceição Ltda Me, 

Geison Vicente da Conceição, Jadiel Vicente da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 SENTENÇA

 1. Trata-se de Ação Monitória movida pelas partes acima mencionadas, 

todas qualificadas nos autos.

2. As partes requerem a homologação do acordo firmado às fls. 134/136.

3. Após, vieram os autos conclusos.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

DISPOSITIVO:

6. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 134/136, para que produza os jurídicos e legais efeitos, com 

fundamento no art. 487, III, b, do CPC/2015.

7. Ademais, SUSPENDO o andamento processual para fins de 

cumprimento do acordo, nos termos do art. 922, do CPC/2015.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292283 Nr: 14322-06.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene de Oliveira, Sirlene Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Regina Alves Varão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natasha Cynthia Candida 

Pereira - OAB:23329/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. INTIME-SE a parte requerente para efetuar o recolhimento das CUSTAS 

PROCESSUAIS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme 

art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC/2015.

 2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 152941 Nr: 3999-83.2011.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Alair da Costa Leandro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Peças Araguaia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Às fls. 98, manifesta o exequente pela expedição de mandado de 

penhora e avaliação dos bens encontrados em nome da parte executada.

 2. Assim, DEFIRO o pedido retro e, por consequência, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastarem para a 

satisfação da obrigação, no endereço declinado às fls. 98, “A”, 

lavrando-se auto, nos termos do art. 838, CPC.

3. Após, INTIMEM-SE os executados para, querendo, oporem embargos no 

prazo legal (Art. 841, CPC).

4. Caso não haja oposição de embargos, INTIME-SE o exequente para que 

se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 80052 Nr: 3454-18.2008.811.0004

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Rodrigues da Silva, Luzinete Araújo 

Alves
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Ricardo Borges Leão Júnior - OAB:19.113, Takechi 

Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte executada para pagar o valor da dívida, por carta 

(AR-MP) no endereço constante dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de expropriação de bens, nos termos do art. 523, §2º, II, do 

CPC/2015.

2. Com o cumprimento da diligência, INTIME-SE a parte exequente para 

informar o meio pelo qual requer a satisfação do seu crédito, observando 

o disposto no art. 835, I a XIII, do CPC/2015.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 154153 Nr: 5702-49.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 1. DEFIRO o pedido de dilação de prazo de 30 (trinta) dias a contar do 

protocolo da manifestação de fls. 164 a fim de possibilitar manifestação 

nos autos pela parte exequente.

2. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo as medidas que entender hábeis a 

satisfação da execução, sob pena de não o fazendo incorrer na extinção 

do feito (art. 485, III, do CPC/2015).

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292291 Nr: 14329-95.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene de Oliveira, Sirlene Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduarda Rodrigues de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natasha Cynthia Candida 

Pereira - OAB:23329/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. INTIME-SE a parte requerente para efetuar o recolhimento das CUSTAS 

PROCESSUAIS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme 

art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC/2015.

 2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292689 Nr: 14511-81.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcilene Naves dos Santos, Erica Nubia Lopes de 

Moraes Carvalho, Josisleia Amelia Carneiro Rezende, Luiza Helena Peres 

Rodrigues, Marcio Paz Câmara, Maria Ramos Barretos Varjão, Marlene 

Francisca da Silva, Valdirene Maria Lopes, Patricia Lorena C. dos Santos 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faculdade Estácio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - 

OAB:5734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Ordinária movida pelas partes acima mencionadas.

2. DEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

 3. CITE-SE a empresa requerida, por carta (AR), no endereço declinado 

na inicial, oportunidade em que deverá ser INTIMADA para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 04 DE FEVEREIRO DE 

2019, às 15h00min (HORARIO DE MATO GROSSO), nos termos do art. 

334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por meio de seu advogado.

4. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

5. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 23165 Nr: 148-85.2001.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OF, SDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelas 

partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Às fls. 267, o exequente requer a lavratura de termo de penhora e 

avaliação do bem indicado, qual seja: um imóvel rural matriculado sob nº 

38.586.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Assim, DEFIRO o pedido de fls. 267, devendo a Nobre Gestora proceder 

aos meios para realização da penhora no imóvel (fls. 269/271), ficando a 

realização do ato junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca 

sob o encargo do exequente.

 5. Consigno que a parte autora deve efetuar o pagamento da diligencia 

devida ao Sr. Meirinho, a fim de possibilitar o cumprimento do ato de 

avaliação do imóvel rural, matriculado sob o nº 38.586, localizado na zona 

rural do município de Araguaiana–MT.

6. Após, cumpridas as deliberações acima e, aportado ao feito o laudo de 

avaliação do imóvel, INTIMEM-SE as partes para manifestarem, pelo prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 159602 Nr: 12632-83.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarismar Alves de Almeida

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

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina de Moraes Adriano - 

OAB:28349/GO, Maira Lice Sampaio Santana - OAB:MT 17.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. EXPEÇA-SE Nobre Gestora o competente alvará de levantamento de 

valores vinculados a este feito (fls. 53) em favor da parte autora, 

conforme já determinado às fls. 50.

2. Certificado o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos, 

ARQUIVEM-SE.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292281 Nr: 14320-36.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene de Oliveira, Sirlene Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalia Mariana Carvalho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natasha Cynthia Candida 

Pereira - OAB:23329/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. INTIME-SE a parte requerente para efetuar o recolhimento das CUSTAS 

PROCESSUAIS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme 

art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC/2015.

 2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 63105 Nr: 6173-41.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANI NUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Vicente da Silva 

Stefens - OAB:17.796/A, Felipe Andres Acevedo Ibanez - 

OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Aportados os autos neste juízo, INTIME-SE a parte exequente para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, 

trazendo aos autos planilha atualizada do crédito, bem como requerimento 

acerca da forma pela qual requer a satisfação da execução, sob pena de 

não o fazendo incorrer na extinção do feito.

2. Após, voltem-me conclusos.

3. Às providências. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292285 Nr: 14324-73.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene de Oliveira, Sirlene Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana de Souza Morbeck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natasha Cynthia Candida 

Pereira - OAB:23329/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. INTIME-SE a parte requerente para efetuar o recolhimento das CUSTAS 

PROCESSUAIS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme 

art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC/2015.

 2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292288 Nr: 14326-43.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene de Oliveira, Sirlene Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldecy Conceição Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natasha Cynthia Candida 

Pereira - OAB:23329/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. INTIME-SE a parte requerente para efetuar o recolhimento das CUSTAS 

PROCESSUAIS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme 

art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC/2015.

 2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 55845 Nr: 140-35.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Rodrigues Siqueira

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 Vistos.

 1. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer as medidas necessárias ao deslinde da execução, trazendo aos 

autos planilha de cálculo devidamente atualizada, nos termos do art. 524, 

do CPC/2015, sob pena de extinção.

2. Após, voltem-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292284 Nr: 14323-88.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene de Oliveira, Sirlene Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisangela Soares Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natasha Cynthia Candida 

Pereira - OAB:23329/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. INTIME-SE a parte requerente para efetuar o recolhimento das CUSTAS 

PROCESSUAIS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme 

art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC/2015.

 2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188167 Nr: 8809-96.2014.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Auto Socorro e Transportes Trevo Ltda ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Conrado Corrêa - 

OAB:GO 23.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:MT 4482

 Vistos.

 1. INDEFIRO o pedido de fls. 120, “a”, uma vez que compete ao exequente 

trazer aos autos os cálculos atualizados do seu crédito para fins de 

penhora, conforme art. 524, I a VII, do CPC/2015.

2. Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar ao feito o cálculo do crédito pleiteado na demanda, sob pena de 

extinção.

3. Após, voltem-me conclusos para apreciação do pedido de fls. 120, “b”.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265104 Nr: 16239-94.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Assunção Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido de buscas nos sistemas informatizados do poder 

judiciário (fls. 79), uma vez que tal diligência já se realizou nos autos, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 92 de 1025



conforme extrato de fls. 68/70.

2. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

qual endereço entende correto para fins de proceder à busca e 

apreensão do veículo e à citação da parte requerida, sob pena de 

extinção.

 3. Sendo indicado novo endereço, EXPEÇA-SE mandado para 

cumprimento do ato, sem necessidade de nova conclusão.

4. Às providências. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186480 Nr: 7429-38.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abadia dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcolino Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

no prazo de 05 ( cinco) dias, procurar o Cartório de Registro de Imóveis 

para cumprimento dos requerimentos, conforme nota devolutiva juntada 

aos autos de folhas 107/108, informo ainda de que os autos estarão no 

Setor de Arrecadação deste Forum, para qualquer procedimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291397 Nr: 13829-29.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIER DOS SANTOS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Araguaia Cooperatica de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CARDOSO DE MORAES - 

OAB:15294MT/35386GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL CARDOSO 

DE MORAES, para devolução dos autos nº 13829-29.2018.811.0004, 

Protocolo 291397, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282823 Nr: 8779-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edina Rodrigues de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindinalva Bueno dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIMIRAMY BUENO 

DE CASTRO, para devolução dos autos nº 8779-22.2018.811.0004, 

Protocolo 282823, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96831 Nr: 1804-62.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adair Antonio Bressan

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Luiz Paulo Gansalves de Resende 

- OAB:6272, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LÉLIS BENTO DE 

RESENDE, para devolução dos autos nº 1804-62.2010.811.0004, Protocolo 

96831, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205350 Nr: 6794-23.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO MOREIRA LOPES - ME, Ronaldo 

Moreira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS ANTONIO 

MECENA DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

6794-23.2015.811.0004, Protocolo 205350, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252664 Nr: 8111-85.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Moreira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 

16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS ANTONIO 

MECENA DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

8111-85.2017.811.0004, Protocolo 252664, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263659 Nr: 15284-63.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleumir Cândido dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gomes de Moraes - 

OAB:21078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05 dias, 

efetue o recolhimento de duas diligências do Oficial de Justiça, no valor 

total de R$ 36,00 (trinta e seis reais), através da Guia competente, a ser 

expedida junto ao sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante nos autos, visando o 

cmprimento do mandado de execução no endereço indicado à fl. 63.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179662 Nr: 1627-59.2014.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idicelda Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domiciano de Lana Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 
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1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a petição de folhas 195, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286071 Nr: 10690-69.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bueno Vilela, Ana Lúcia Correa Cação 

Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO CÉSAR 

BORTOLAIA, para devolução dos autos nº 10690-69.2018.811.0004, 

Protocolo 286071, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286070 Nr: 10689-84.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bueno Vilela, Ana Lúcia Correa Cação 

Bueno, Antônio Bueno Junior, Virgilio Bueno Vilela de Moraes, Marilia 

Peloso de Castilho Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO CÉSAR 

BORTOLAIA, para devolução dos autos nº 10689-84.2018.811.0004, 

Protocolo 286070, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170134 Nr: 2425-54.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bento Sirqueira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Pádua Pacheco - 

OAB:15298-A/MT, Jéssyka de Freitas Camargos - OAB:21.776, 

Maicom Pedro Duarte de Moraes - OAB:MT-22.768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elvickss Lima Alves - 

OAB:MT 16.894, FABIANO XAVIER DA SILVA - OAB:SP 217.166

 Vistos.

1. RETIFIQUE-SE Nobre Gestora o termo de penhora de fls. 127 no sentido 

de fazer constar área do imóvel de 433.31,945 (Quatro centos e trinta e 

três hectares, trinta e um ares, novecentos e quarenta e cinco centiares), 

conforme AV-08 e AV-09 da matrícula nº39.360.

2. Após, cumpra-se a decisão de fls. 125, em especial, os itens “9” e “10” 

no que diz respeito à avaliação do imóvel e intimação do executado para 

manifestação.

3. Às providências. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 102095 Nr: 7098-95.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heverton Gonçalves dos Santos, José Gonçalves da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selio Bragagnolo, Cergio Bargagnolo, Teresa 

C. V. A. S. Karasek, Ivo A. Karasek, Bradesco Auto/Re Companhia de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166, Rafael Costa Mendes - OAB:Mg 101.668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amarildo Vedana - 

OAB:8781/SC, Anderson Tissiani Vedana - OAB:24031/SC, Maria 

Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814, Renato Chagas Corrêa 

da Silva - OAB:MT 8184-A

 Certifico que às folhas 303/304 consta um depósito no valor de R$ 175,00 

(cento e setenta e cinco) reais, depositados pela parte parte requerida 

Bradesco Auto Re Companhia de Seguros S/A, não utilizado nos autos.

Diante do exposto IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS, para intimação da 

parte requerida Bradesco Auto Re Companhia de Seguros S/A, via DJE, 

para manifestação no prazo de cinco dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 242927 Nr: 1354-75.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SNT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 

13.745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo 4212-45.2018.811.0004 - Código 275206

Vistos.

Em obediência ao §3º, do artigo 256, do Código de Processo Civil, em que 

dispõe será considerado o réu em local ignorado ou incerto se infrutíferas 

as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo 

de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou 

de concessionárias de serviços públicos.

Diante disso, pela ausência de requerimento da parte exequente para 

busca de informações sobre o endereço nos cadastros de órgãos 

públicos ou de concessionárias de serviços públicos, torna-se impossível 

o deferimento da citação por edital do executado.

Quanto ao petitório de fls. 35/36, defiro o pedido de intimação da 

Defensoria Pública para informar o atual endereço do executado, tendo em 

vista que é seu assistido.

Atinente ao pedido de desconto em folha de pagamento, necessário é que 

a exequente qualifique o novo empregador do executado para, somente 

assim, ser possível a expedição de ofício para o desconto em folha.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278306 Nr: 6242-53.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Camati Piza Pimentel - 

OAB:235030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willor Rodrigues Feliciano - 

OAB:24074/GO, Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida - 

OAB:OAB/MT 12.025

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 37/43, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274671 Nr: 3884-18.2018.811.0004

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RAdOJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdO, EGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crivania da Silva Cunha 

Teixeira - OAB:OAB/MT23006/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Maria Fonseca S. 

Lira - OAB:MT-16.656

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 42/105, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223706 Nr: 5085-16.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Lemes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agemiro de Sousa Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da petição 

de fls. 74, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246898 Nr: 4153-91.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorcelina Santiago Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Fabio Santiago Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da petição 

de fls. 38, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228532 Nr: 8072-25.2016.811.0004

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Arlindo Carrijo de Freitas, Carlos Rondon 

Coelho de Freitas, Meire Olímpia de Sousa Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 

5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, e, em cumprimento ao r. despacho de fls. 113, item 3, 

impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a intimação do 

patrono do requerente, para manifestar-se acerca da prestação de contas 

de fls. 119/390, no prazo de CINCO dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 250478 Nr: 6564-10.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCCC, ALCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 Autos n. 6564-10.2017.811.0004 (250478)

Exequente: A. L. C.

Representante: Juliana Cristina Clemente Chevarivati.

Executado: André Luiz Cherivaty.

Vistos.

Trata-se de execução provisória de alimentos determinada nos autos de 

código 195282 (sistema apolo).

Do compulsar dos autos verifica-se que o executado deixou de adimplir 

parte da pensão devida.

Dessa forma, a fls. 156, apresentou justificativa e, na oportunidade, 

propôs o parcelamento dos alimentos devidos.

O exequente, por seu representante, contestou a justificativa.

Instado, o Ministério Público manifestou-se pela intimação do executado 

para efetuar o pagamento, sob pena de prisão civil.

É o relatório.

Colhe-se dos autos que o executado não tem adimplido com os alimentos 

determinados nos autos de código 195282.

Estando na iminência de uma possível decretação de sua prisão civil, o 

executado compareceu nos autos justificando a sua inadimplência em 

virtude de complicações financeiras, informando que sua renda teria sido 

reduzida substancialmente.

Contudo, apesar de ter juntando sua respectiva CTPS dando conta da sua 

remuneração, não amparou suas alegações do fim de sua atividade 

empresarial alegada sem sua peça, bem como não comprovou não haver 

outros meios de rendimentos, restando, portanto, injustificada sua 

inadimplência.

De lado outro, por esta demanda se tratar de execução provisória, 

eventual discussão acerca da revisão dos alimentos determinados deverá 

ocorrer nos autos principais.

Assim, fortes nas razões acima expostas, intime o executado para que 

efetue o pagamento dos alimentos em atraso, no prazo de 03 (três) dias.

 Transcorrido o prazo sem o pagamento, volvam-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 83528 Nr: 6742-71.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Vicente Mendes Pereira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vanderlei Leite de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8963, Érika Carvalho Assis - OAB:MT 10.905, Izadora Lopes 

Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Mirelle Pereira Alves - OAB:MT 

14.989, Rodrigo Corbucci - OAB:MT 15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 83528

Vistos.

No que tange ao pedido de penhora dos semoventes, defiro-o, devendo o 

exequente indicar a localidade destes, haja vista que a constrição de 

móveis não é escritural.

Quanto à expedição de ofício à Receita Federal, uma vez que se trata de 

quebra de sigilo fiscal sem a demonstração de esgotamento dos meios de 

busca dos bens a serem penhorados, ou que haja uma barreira 

intransponível para a obtenção dos dados solicitados por meio da via 

extrajudicial, é inadmissível, pois coloca em questão garantia individual 

fundamental constitucionalmente estabelecida do executado, qual seja, a 

intimidade. Diante disso, indefiro o pedido, devendo a própria exequente 

indicar bens a serem penhorados.

Atinente à expedição de ofícios às Prefeituras de General Carneiro, Barra 

do Garças, Primavera do Leste e demais órgãos, a fim de que informem a 

existência de bens imóveis, indefiro o pleito, por haver meios de pesquisa 

pública e acessíveis a particulares.

Relativo ao pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência do 

executado, defiro-o, devendo ser penhorados somente àqueles 

suntuosos. Deve ser observado, igualmente, a exceção contida no artigo 

833, do CPC.

Diga o executado para indicar a localidade dos bens passíveis de 
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penhora.

Expeça-se mandado de penhora do que foi deferido.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243313 Nr: 1604-11.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJFdSR, LFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssyka de Freitas Camargos - 

OAB:21.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

petição/documentos de fls. 55/69, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 292105 Nr: 14232-95.2018.811.0004

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KDGdC, CSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 14232-95.2018.811.0004 (CÓD. 292105)

AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM

REQUERENTE: KAREM DANIELA GOUVEIA DA COSTA

Vistos.

Acerca da peça exordial, diga o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 26 de novembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160472 Nr: 1087-79.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Gonçalves Ramos Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onildo Beltrão Lopes - 

OAB:MT 2.770

 PROCESSO Nº 1087-79.2012.811.0004 – CÓDIGO Nº 160472

Vistos.

No intuito de dar prosseguimento ao feito, INTIME-SE o exequente para 

que, em 15 (quinze) dias, manifeste nos autos a respeito da impugnação à 

execução ora juntada pela parte executada, requerendo também, 

oportunamente, o que entender de direito.

 Findo o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos para 

deliberação processual.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287086 Nr: 11290-90.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 34/45 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22144 Nr: 51-85.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para informar se 

houve o recebimento do RPV ( Requisição de Pequeno Valor) expedido 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23535 Nr: 172-16.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gutemberg de Paula Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriel de Campos Silveira - 

OAB:MT-20020, Marco Aurélio de Martins e Pinheiro - OAB:MT 

4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para informar se 

houve o recebimento do RPV ( Requisição de Pequeno Valor) e do 

Precatório expedidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42424 Nr: 1430-56.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Betunel Indústria e Comércio LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Torixoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Kasakewitch 

Caetano Vianna - OAB:64585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Ferreira - 

OAB:MT 7.402

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para informar se 

houve o recebimento do RPV ( Requisição de Pequeno Valor) expedido 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60127 Nr: 3254-79.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos César Inácio de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Torixoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para informar se 

houve o recebimento do RPV ( Requisição de Pequeno Valor) expedido 

nos autos.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 165882 Nr: 8121-08.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Cardoso Silva Júnior, Sérgio Cardoso 

Silva Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BORGES LEAO 

JUNIOR - OAB:19113/O

 Considerando a proximidade do recesso forense, bem como que oJuiz 

titular, Dr. Francisco Ney Gaíva, assumira a presente Vara, conforme 

Portaria n°475/2016 - PRS. Devolvo os autos à Secretaria da 4° Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 289338 Nr: 12594-27.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Domingos da Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Sefaz - MT, Paulo 

Cézar Rodrigues Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 2594-27.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 289338

 SENTENÇA

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PROVIMENTO 

LIMINAR proposta por OSMAR DOMINGOS DA MOTA em face do 

SUPERVISOR DA UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO AVANÇADA DE BARRA 

DO GARÇAS-MT.

À fls. 41, o impetrante manifesta interesse em não mais continuar com a 

demanda judicial, impulsionando, expressamente, sua desistência da ação 

e requerendo, assim, a extinção e o consequente arquivamento do feito.

É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual, no que tange ao dispositivo do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, aduz que o mérito não será resolvido 

pelo juiz quando for homologada a desistência da ação.

 Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos. Ademais, salienta-se que a parte impetrada não 

manifestou na presente ação, não importando, portanto, sua anuência.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, a desistência da ação 

manifestada à fls. 41, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

 Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 90404 Nr: 4303-53.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido de Araújo Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Emasa - 

Empresa Matogrossense de Água & Saneamento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - 

OAB:OAB/MT 4275

 PROCESSO Nº 4303-53.2009.811.0004 – CÓDIGO Nº 90404

SENTENÇA

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por APARECIDO DE 

ARAÚJO TRINDADE em face de MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS E 

OUTRO.

 Em cumprimento de sentença, a parte exequente peticionou, à fls. 331, 

após obtenção de alvará, à fls. 329, para levantamento de valores a título 

de pagamento de honorários, informou a percepção do montante e 

requerendo a extinção do feito executório.

 É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que o processo tramitou regularmente e que, havendo 

levantamento do valor devido pela parte executada a título de honorários 

de sucumbência, conforme alvará colacionado à fls. 329, fora satisfeita a 

obrigação exequenda.

A legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo ao juiz a 

extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal regulamenta, 

pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.

Ante a manifesta intenção da parte autora em extinguir a presente 

execução, dada a satisfação da obrigação comprovada nos autos, não 

justificando mais a continuidade da marcha processual, JULGO EXTINTO o 

processo de execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Custas pela assistência judiciária gratuita, conforme deferido à fls. 39.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e ARQUIVEM-SE com as 

baixas de estilo.

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

 Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 17573 Nr: 1629-25.1997.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale do Araguaia Veículos e Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 Autos nº 1629-25.1997.811.0004 – Cód: 17573

VISTOS.

Defiro o pedido de fls. 375/376. Expeça-se o competente mandado para 

penhora e avaliação dos bens indicados as fls. 173/174 observando o 

endereço contido nos autos, devendo os executados ser intimados da 

mesma imediatamente ou via postal nos termos do art. 12 da LEF.

 Cumprido o item acima, abra vista às partes para se manifestarem, no 

prazo de 10 (dez) dias, sobre a avaliação.

Não havendo impugnações, defiro desde já os praceamento dos imóveis. 

Cabendo ao exequente apresentar o cálculo atualizado da dívida.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 292115 Nr: 14237-20.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABFdS, IPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando o acórdão proferido nos autos nº 3006-08.2018 (CIA), bem 

como a RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 09, que alterou as competências das 

varas cíveis de Barra do Garças, DETERMINO a redistribuição do 

processo para a respectiva vara.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 290400 Nr: 13267-20.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Rodrigues de Sousa, Antônia Silveira Jager, 

Antonio Fernando de Almeida, Ediléia Dutra Borges, Conceição Mendes 

dos Santos Souza, Deusalene Lopes de Sousa, Maria da Guia Cardoso 

Duarte, Lidiane Bastos Silva, Édina Duarte Ferreira, KENIA REGINA ALVES 

DA SILVA, Edir Voltolini, Gilda Maria Ramalho de Sousa Pereira, Gizelha 

Rodrigues dos Santos, Marcia de Oliveira Barbosa, Polliana de Sousa, 

Maria Dutra Ramos, Maria Eleusa Soares

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA DE SOUSA ARAÚJO - 

OAB:21.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que costumeiramente a Fazenda Pública não realiza 

audiência de conciliação, deixo de designa-la.

CITE-SE o Requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Defiro o benefício da justiça gratuita ao autor.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 291532 Nr: 13898-61.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleia Sobral Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORIA DE UNIDADE DESCONCENTRADA 

DE BARRA DO GARÇAS - DUDBARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 

13.745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação anulatória de ato administrativa c/c pedido liminar, 

ajuizada por Cléia Sobral Silva, em face da Diretoria de Unidade 

Desconcentrada de Barra do Garças da Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente (SEMA) do Estado de Mato Grosso, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

 Analisando a documentação acostada à inicial pela autora, observo que 

alguns documentos juntados estão ilegíveis, o que dificulta a compreensão 

destes.

Assim, intime-se a autora para que no prazo de 10 (dez) dias, emende a 

inicial juntando aos autos cópias legíveis dos documentos de fls. 27/29, 

38/41, 47/51, 57/59, 69/71, sob pena de indeferimento da mesma.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 291610 Nr: 13942-80.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gregorio Araujo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Flavio Martins Ribeiro - 

OAB:MT n.º 18.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, por não vislumbrar, neste 

momento, o perigo da demora, o que o faço com fulcro no art. 300 do 

Código de Processo Civil.Tendo em vista que costumeiramente a Fazenda 

Pública não realiza audiência de conciliação, deixo de designa-la.CITE-SE o 

Requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, contado 

a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Defiro o pedido de justiça gratuita, conforme 

requerido.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 290687 Nr: 13421-38.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guaraciaba Transmissora de Energia S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Creuza de Abreu Vieira Coelho 

- OAB:68516/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo os autos no estado em que se encontra e reputo válidos os atos 

já praticados.

Intime-se a requerente, na pessoa de seu Defensor, para, no prazo de 10 

(dez) dias, comprovar o pagamento das despesas processuais devidas 

referentes à quitação da Tabela (C) Distribuidor e Contador, sob pena de 

extinção.

Não havendo recolhimento, conclusos para sentença extintiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 162359 Nr: 3495-43.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Marques Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Victor Carlini Fornari - 

OAB:294340, Pedro Cavalcanti Macedo Zambon - OAB:212180-E SP

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Quarta Vara Cível

Autos n. 3495-43.2012 (162359)

Exequente: Estado de Mato Grosso.

Executado: José Carlos Marques Nogueira.

Vistos.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em 

face de José Carlos Marques Nogueira.

Colhe-se dos autos que foi realizada constrição em veículo de propriedade 

do executado. Dessa forma, a fls. 58/62, pugnou pela liberação do veículo 

da restrição ou, subsidiariamente, pela liberação no tocante à circulação. 

Juntou documentos comprobatórios do parcelamento realizado pelo ente 

exequente.

O exequente, por sua vez, requereu a suspensão dos autos pelo prazo 

de 90 (noventa) dias, dando conta do parcelamento realizado.

Pois bem. Conforme se depreende do CTN, notadamente do artigo 151, 

inciso VI, o parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário.

Portanto, a constrição do veículo para circulação, no momento, onera 

desarrazoadamente o executado, bastando apenas a restrição de 

transferência do veículo, que assegurará, minimamente, até o fim do 

parcelamento, o adimplemento da obrigação.

Dessa forma, defiro o pedido de retificação da constrição para constar 

apenas a restrição quanto à transferência do veículo.

Intime-se a exequente para se manifestar, dando prosseguimento ao feito, 

tendo em vista o decurso do prazo de suspensão.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 161307 Nr: 2165-11.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Rezende da Cunha, Nelson Baptista de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734, Sebastião Gustavo Primo Parreira - OAB:MT 15.724

 PROCESSO Nº 2165-11.2012.811.0004 – CÓDIGO Nº 161307

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO 

em face de JURACY REZENDE DA CUNHA E NELSON BATISTA DE 

SOUZA.

 Em cumprimento de sentença, a parte executada peticionou, à fls. 328, 

requerendo a juntada do comprovante original de pagamento da multa 

pecuniária no valor atualizado do quantum fixado em condenação, 

demonstrado à fls. 329.

 Instado, o Ministério Público manifestou, à fls. 330, pela extinção do feito, 

tendo em vista a satisfação do débito exequendo, uma vez que os 

executados adimpliram com o remanescente, integralizando o total que 

lhes era devido o pagamento. Da mesma forma, requereu o órgão 

ministerial pela transferência do arrecadado à conta bancária do Município 

de General Carneiro.

Vieram-me os autos para análise.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que o processo tramitou regularmente e que, adimplindo com o 

débito ainda remanescente, a parte executada quitou o montante em vigor, 

satisfazendo a obrigação pecuniária imposta em sentença, juntamente 

com os efeitos do inadimplemento imediato, qual seja, da multa em 

percentual previamente fixado.

 A legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo 

ao juiz a extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal 

regulamenta, pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença.

Ante a manifesta intenção do Parquet em extinguir a presente execução, 

dada a satisfação da obrigação comprovada pela parte executada, não 

justificando mais a continuidade da marcha processual, JULGO EXTINTO o 

processo de execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Com efeito, INTIME-SE o Município de General Carneiro para que informe 

nos autos os dados bancários de movimentação das finanças do ente 

público. Assim, havendo ciência da informação solicitada, PROCEDA-SE a 

transferência do numerário, referente ao débito pelos executados 

satisfeito, em benefício da conta bancária da Fazenda Pública Municipal 

supramencionada.

Sem custas.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e ARQUIVEM-SE com as 

baixas de estilo.

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

 Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 104111 Nr: 9113-37.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato P. Araújo & Araújo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 PROCESSO Nº 9113-37.2010.811.0004 – CÓDIGO Nº 104111

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pelo MUNICÍPIO DE 

BARRA DO GARÇAS-MT em face de RENATO P. DE ARAUJO E ARAUJO 

LTDA.

 À fls. 115, a parte autora manifestou interesse em extinguir a presente 

ação, com base na extinção de certidões de dívida ativa contraídas 

pelo(s) executado(s) em razão deste(s) ter (em) satisfeito voluntariamente 

a obrigação pela via administrativa junto à Fazenda Pública Municipal, 

como elenca à fls. 116, o que enseja a dispensa do procedimento judicial 

executório.

 É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo ao juiz a 

extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal regulamenta, 

pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, dada a satisfação da obrigação assentada na certidão de 

dívida pública apresentada, não justificando mais a continuidade da 

marcha processual, JULGO EXTINTO o processo de execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC.

Sem custas.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e ARQUIVEM-SE com as 

baixas de estilo.

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

 Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 215254 Nr: 44-68.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. C. Silva Miguêz & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÉSAR 

BORTOLAIA - OAB:5.444/MT, João Luiz Guimarães Brum - OAB:GO 

20.888

 PROCESSO Nº 44-68.2016.811.0004 – CÓDIGO Nº 215254

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de L.C. SILVA MIGUEZ E CIA LTDA.

 À fls. 58, a parte autora manifestou interesse em extinguir a presente 

ação, com base na extinção de certidão de dívida ativa contraída pela 

executada, em razão desta ter satisfeito voluntariamente a obrigação pela 

via administrativa junto à Fazenda Pública Estadual, o que enseja a 

dispensa do procedimento judicial executório.

 É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo ao juiz a 

extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal regulamenta, 

pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, dada a satisfação da obrigação assentada na certidão de 

dívida pública apresentada, não justificando mais a continuidade da 

marcha processual, JULGO EXTINTO o processo de execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC.

Sem custas.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e, transitando em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as anotações de estilo.

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

 Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 158665 Nr: 11363-09.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Neto Borges de Lima
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 Autos nº. 11363-09.2011.811.0004 – Cód. 158665

VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 346/367 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que retificou parcialmente a sentença de fls. 

284/291.

 Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

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

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 83776 Nr: 6984-30.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilheu Campos e Cia Ltda, Maria Angela de Lima 

Gomes Ilheu, José Manuel da Costa Ilheu Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 CÓDIGO 83776

Vistos.

Sobre a petição de fls. 78/81, diga o executado em 05 (cinco) dias.

Com a resposta, manifeste o autor em 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 246968 Nr: 4214-49.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Larissa Nascimento Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho Lima - 

OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Machado de 

Moraes Varjão - OAB:MT 14.025

 Autos nº 4214-49.2017.811.0004 – Cód: 246968

SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de cobrança de direitos trabalhistas, ajuizada por LARISSA 

NASCIMENTO RIBEIRO, em face de Município de Barra do Garças – MT, 

todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Pretende o autor a progressão vertical para os níveis 2, desde 05 de 

outubro de 2015, bem como a progressão de classe A para a B, desde 30 

de novembro de 2015 com os devidos acréscimos salariais, bem como os 

pagamentos dos retroativos.

 Com a inicial vieram os documentos.

Às fls. 24/27 o requerido apresentou contestação, requerendo a 

improcedência dos pedidos iniciais.

Às fls. 206 manifestação do requerente.

As partes intimadas a informaram que não pretendem produzir novas 

provas, pugnado pelo julgamento antecipado da lide.

 Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

Fundamento e Decido.

De início, cumpre observar que o presente feito prescinde de dilação 

probatória, haja vista que embora contenha matéria de fato e de direito, 

está suficientemente instruído para receber o julgamento no estado em 

que se encontra, consoante prevê o art. 355, I, da Lei Instrumental Civil.

Antes de adentrar ao mérito do pedido do autor, necessário tecer alguns 

comentários acerca dos pedidos elencados na contestação no que tange 

a alegação de impossibilidade de reenquadramento por ausência de fonte 

de custeio.

Não merece prosperar tal afirmação, posto que cabe ao administrador 

municipal garantir as reservas necessárias a concessão de progressões 

funcionais prevista em legislação vigente, por ser medida de direito, não 

devendo o ente municipal negar tal direito por insuficiência de fonte de 

custeio.

Da Progressão Vertical para os Níveis 2.

Segunda narra a Inicial, a autora trabalha para a administração pública por 

força de concurso público, desde de setembro de 2012, exercendo a 

função de Farmacêutica no Pronto Socorro Municipal desta cidade, 

cumprindo sua jornada em regime de plantões determinados por escalas 

criadas pela administração do órgão requerido.

Afirma a autora que em 05 de outubro de 2015, após cumprido o requisito 

temporal de 3 anos de exercício do cargo, a requerentes protocolou 

requerimento pedindo a sua devida progressão vertical para o nível 2, bem 

como, na data de 30 de novembro de 2015, após preenchido o requisito 

temporal de 5 anos de exercício da profissão de farmacêutica, somados 

ao requisito de 300 horas de cursos de aperfeiçoamento ou capacitação, 

protocolou requerimento para elevação de nível e classe, sendo para o 

Nível 2 e a Classe B.

A análise do diploma legal que institui a Carreira dos Profissionais do 

Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças - MT, evidencia 

que a progressão funcional dos servidores regidos pela norma citada 

dar-se-á de forma vertical pela elevação de nível, e de forma horizontal, 

na alteração da classe, observadas as exigências fixadas.

Deste modo, para que o requerido seja reenquadrado no nível pretendido, 

necessário observar o disposto no artigo 15 da referida lei:

 “Art. 15 O ocupante de cargo da Carreira dos Profissionais do Sistema 

Único terá direito à progressão vertical de um nível para outro 

subsequente da mesma classe, desde que:

I – aprovado em processo anual específico de avaliação de desempenho;

II – cumprido o intervalo de 03 (três) anos.”

Estabelece, ainda, o §2º do dispositivo supracitado que decorrido o prazo 

de três anos, caso o órgão responsável não realize o processo de 

avaliação de desempenho, a progressão de Nível vertical ocorrerá 

automaticamente.

 Da análise dos autos, constata-se que o pedido merece amparo, uma vez 

que conforme ficha cadastral acostada as fls. 75, a autora tomou posso 

em 01/09/2012,, cumprindo o intervalo mínimo de 3 anos para a 

progressão.

 De outro lado, nota-se que não houve impugnação pelo requerido de que 

o autor não possui o direito invocado, tornando-se, portanto, fato 

incontroverso (art. 341 do CPC), vez que o demandado, em sua defesa, 

se limitou a arguir a ausência de previsão orçamentária para 

reenquadramento dos servidores públicos municipais, e mais, diz que a 

pretensão encontra óbice também na Lei de Responsabilidade Fiscal, que 

veda ao Município, gastos com pessoal, que comprometam mais do que a 

sua receita corrente líquida, não fazendo qualquer impugnação quanto ao 

preenchimento dos requisitos necessários à progressão vertical, bem 

como quanto à data a qual deveria constar na progressão funcional do 

Requerente.

 Sobre o tema já decidiu nosso Sodalício em acórdão assim ementado:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI N. 091/2005 

DE BARRA DO GARÇAS — AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 

INSUBSISTÊNCIA – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO - ATUALIZAÇÃO DO VALOR – CORREÇÃO MONETÁRIA 

– IPCA – JUROS MORATÓRIOS DE 0,5% ATÉ NOVA REDAÇÃO DO 

ARTIGO 1º-F DA LEI 9494/1997 – LEI 11.960/09 – ÍNDICES OFICIAIS DE 

REMUNERAÇÃO BÁSICA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. 

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Devida 

é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos 

estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de 

desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de 

realizá-la. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "os limites 

previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que 

tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de 

justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor 

público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei" (AgRg 
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no AREsp 464.951/RN, Rel. Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL 

CONVOCADA DO TRF 4ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 

10/03/2015, DJe 17/03/2015). A condenação imposta à Fazenda Pública 

deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data em que o 

apelado deveria ter sido posicionado no quadro de progressão funcional 

da sua carreira, com o acréscimo de juros de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, e, após a promulgação da Lei nº 11.960/09, o índice aplicado à 

caderneta de poupança, nos termos da nova redação do art. 1º-F, da Lei 

nº 9.494/97, a partir da citação válida. (Apelação / Reexame 

Necessário108017/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 

20/07/2015)

Assim, faz jus o requerente ao pagamento dos valores retroativos no que 

tange a aludida progressão vertical, devendo observar a elevação: Nível 2 

desde 05 de outubro de 2015.

 DA PROGRESSÃO HORIZONTAL

Da análise do diploma legal que institui a Carreira dos Profissionais do 

Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças – Lei 

Complementar 091/2005 –, se infere que a progressão funcional dos 

servidores por ela regidos se dará de forma vertical, compreendendo a 

elevação de nível, e de forma horizontal, referente à alteração de classe, 

observadas as exigências fixadas.

 O art. 12, III, “c” da Lei Complementar 091/2005 dispõe acerca dos 

requisitos exigidos para a progressão horizontal. Vejamos:

“Art. 12. A série de Classes dos Cargos que compõem a Carreira dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde estrutura-se em linha horizontal 

de acesso, em conformidade com o respectivo nível de habilitação e perfil 

profissional e ocupacional, identificada por letras maiúsculas assim 

descritas:

III- ASSISTENTE DO SUS

Classe B: requisito da classe A, mais habilitação profissionalizante de nível 

auxiliar ou 200 (duzentas) horas de cursos de aperfeiçoamento, 

qualificação e/ou capacitação profissional e experiência mínima de 05 

anos de atuação na área;

Além dos requisitos elencados no artigo supracitado, deve o servidor 

observar o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos da classe 

“A” para a classe “B

“Art. 14. A progressão horizontal dos Profissionais do Sistema Único de 

Saúde dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o 

servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo, mediante 

comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou 

qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva 

classe, observado o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos da 

classe A para a classe B, mais 03 (três) anos da classe B para a C, e 05 

(cinco) anos da classe C para a classe D.”

 Ressai dos autos que a parte autora instruiu o feito com documentos 

aptos a comprovar o preenchimento da totalidade dos requisitos exigidos 

para a progressão horizontal, já que constam comprovantes de cursos de 

aperfeiçoamento (fls. 79/83) exigidos para a elevação da classe “A” para 

a classe “B, devendo ser reconhecida a procedência do pedido de 

progressão funcional horizontal.

Ante o exposto, resolvendo o mérito (art. 487, I do CPC), julgo procedente 

o pedido autoral, para conceder a progressão vertical para o nível II desde 

05 de outubro de 2015, bem como a progressão da classe A para a B 

desde 30 de novembro de 2015.

Os valores a serem pagos deverão ser acrescidos de correção monetária 

pelo IPCA a partir do vencimento de cada parcela e juros moratórios de 

acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à 

caderneta de poupança (art. 1-F da Lei nº 9.494/97 alterada pela Lei nº 

11.960/2009).

Sem Custas. Condeno o requerido ao pagamento de 10% de honorários 

advocatícios, sobre o valor da condenação.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se observando as cautelas de praxe.

 Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Barra do Garças-MT, 29 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 55610 Nr: 33-88.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liandro Comércio & Representações Ltda, 

Mariuzan Adorno de Oliveira, João Liandro Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - 

OAB:22011/GO

 Autos nº. 33-88.2006.811.0004 – Cód. 55610

VISTOS.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito.

 Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 13 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 197246 Nr: 2027-39.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Center Lar Novo Araguaia Materiais Para 

Construção Ltda, Anália Rabelo Montes Elias, Manoel Rabelo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jullyana Bonfim Moraes e 

Silva - OAB:20274/O, Luciana Fernandes Rabêlo - OAB:9.031-B

 CÓDIGO 197246

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 81/84.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161005 Nr: 1796-17.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdS, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971, Rodrigo Santos de Carvalho - OAB:18026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Vistos.

 Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão, com baixas e anotações 

de estilo, ao arquivo.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 9428 Nr: 1316-98.1996.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Spigosso - 

OAB:5821-B/MT, Rodrigo Kurz Roggia - OAB:13301-A

 Decisão

Autos de cód. 9428

1. Na petição de fl. 515, a testemunha Emerentina Beatriz Cardoso da Silva 

foi clausulada como imprescindível.

 2. Diante da declaração de fl. 559, redesigno a sessão de julgamento para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 101 de 1025



o dia 05.02.2019, às 8h30min (MT).

3. Intime-se, por DJE, a defesa técnica quanto à certidão de fl. 556.

4. Comunique-se, com antecedência, a defesa técnica, jurados, ré e 

testemunhas.

 5. Intimem-se.

 Barra do Garças, 23.11.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 190054 Nr: 10329-91.2014.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Benites de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 26.11.2018, às 16hrs00min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes, e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. 

Realizado o pregão, presente o réu. Realizada a oitiva da testemunha 

Willian Vagner de Oliveira. Realizado o interrogatório do réu. Após, o MM. 

Juiz, decidiu: “1.Aguarde-se o cumprimento de carta precatória expedida 

para a Comarca de Água Boa - MT. 2. Após, vistas às partes para 

alegações finais por memoriais.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 226091 Nr: 6535-91.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Pacheco de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461, André Luiz Soares Bernardes - OAB:MT 13.613

 1. Trata-se de pedido de retirada de tornozeleira eletrônica manejado pela 

defesa técnica do reeducando Israel Pacheco de Lima, de modo a 

possibilitar a continuação de seu contrato de trabalho junto a Viação 

Xavante Ltda.

2. Acompanham documentos de fls. 158/167.

3. O Ministério Público manifesta pelo indeferimento do pedido, fl.168.

4. Analisando notadamente os autos, verifico que o pleito defensivo de fls. 

151/155 não merece prosperar, uma vez que os documentos 

apresentados para comprovar o vínculo empregatício do reeducando são 

do ano de 2015, ao passo que, a monitoração eletrônica foi instituída no 

ano de 2018, conforme decisão de fls. 135/136-v.

5. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 237270 Nr: 14295-91.2016.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Moreira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 26.11.2018, às 17hrs15min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes, e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. 

Realizado o pregão, presente o réu. Ausentes as testemunhas Aguinelo 

Silvestre de Oliveira Junior e Lukas gomes Marques. O Ministério Público 

insiste na oitiva das testemunhas faltantes. Após, o MM. Juiz, decidiu: “1. 

Designo audiência para a oitiva da testemunha Aguinelo Silvestre de 

Oliveira Junior e Lukas Gomes Marques para a data de 19.02.2019, às 

14hrs (MT). 2. Requisitem-se as testemunhas. 3. Sai o réu devidamente 

intimado.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que 

vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 175048 Nr: 8646-53.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhony Oliveira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Requisite-se atestado de conduta carcerário do reeducando.

2. Ainda, requisite-se da Direção da Cadeia Pública de Barra do Garças - 

MT, informações sobre a instauração de eventual PAD em desfavor do 

reeducando, em razão de ofício n° 326/2018/CPBG-MT, de fl. 251.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 164121 Nr: 5849-41.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Silva Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos nº 164121

1. Da análise da execução

Trata-se de executivo de pena, instaurado contra o reeducando Renato 

Silva Gomes, nascido em 26.09.1988, filho de Francisco Damacena Gomes 

e Lucimar Ferreira da Silva, ostentando as seguintes guias de execução 

penal:

a) Guia de fls. 06/06-v: Pena: 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, quanto ao crime do art. 14, da Lei nº. 10.826/03; Regime: 

aberto; Substituição: por duas restritivas de direitos; Prisão em: 

17.03.2009; Soltura: 26.06.2009; Data do fato: 16.03.2009; Recebimento 

da denúncia: 29.05.2009; Sentença: 14.09.2011; Intimação pessoal da 

sentença: prejudicado; Trânsito em julgado para o MP: 12.12.2011; 

Trânsito em julgado para a defesa: 09.01.2012;

b) Guia de fls. 54/54-v: Pena: 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de 

reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, quanto ao crime do 

art. 33, da Lei nº. 11.343/06; Regime: aberto; Prisão em: 14.11.2012; Data 

do fato: 14.11.2012; Recebimento da denúncia: 24.01.2013; Sentença: 

15.03.2013; Intimação pessoal da sentença: 22.03.2013; Trânsito em 

julgado para o MP: 25.03.2013; Trânsito em julgado para a defesa: 

02.06.2014.

Às fls. 280/281, foi proferida sentença declarando extinta a punibilidade 

em relação à guia de fls. 06/06-v, ante a ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva retroativa.

Às fls. 287/289, o reeducando foi promovido ao regime semiaberto, sendo 

ele posto em liberdade em 17.09.2015 (fl. 296).

À fl. 327, a Defesa do reeducando postulou a progressão ao regime 

semiaberto, alegando o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo.

Consta às fls. 329/330, pleito realizado pela convivente do reeducando, 

Joziane Sousa de Oliveira de visita na unidade prisional, alegando que seu 

direito de visita foi cerceado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se manifestou pelo 

indeferimento do pleito de visitas, alegando que a peticionária também 

possui executivo de pena, ostentando a qualidade de multireincidente.

Quanto à pretensão de progressão de regime, postulou pelo indeferimento 

alegando a prática de falta grave consistente na prática de novo crime no 

curso da execução penal (ação penal de cód. 27122), requerendo, por 

corolário, a decretação da regressão ao regime fechado.

Quanto ao pleito de fls. 329/330, indefiro-o por duas razões: 1) ausência 

documento comprobatório do vínculo conjugal, e 2) ausência de prisão do 

reeducando nestes autos ou em outro processo, pois conforme consulta 

realizada no sistema Apolo, o reeducando foi posto em liberdade em 

18.07.2018, nos autos da ação penal de cód. 271722.

Quando ao pleito ministerial de regressão ao regime semiaberto, em 

consulta ao sistema Apolo, constata-se que o reeducando foi preso em 

flagrante em 26.01.2018, nos autos do APF de cód. 269986), que deu 

origem à ação penal de cód. 271988 (em trâmite).

 Novamente ele foi preso em flagrante em 01.02.2018, nos autos do APF 

de cód. 270443, que deu origem à ação penal de cód. 271722 (em trâmite).
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Ainda, constata-se a distribuição de mais uma ação penal em 29.08.2018 

(cód. 243594) em desfavor do reeducando.

Contudo, ao compulsar o cálculo de pena de fl. 285, realizado em 

16.09.2015, verifica-se que o término da pena ocorreria em 23.09.2017.

Conforme o controle de comparecimento de fls. 05/05v, entre a realização 

do referido cálculo e a possível data de término da pena (23.09.2017) o 

reeducando cumpriu fielmente as condições estabelecidas, pelo que 

reputo cumprida a pena executada nestes autos.

Aliás, pelo controle de comparecimento, o reeducando cumpriu 06 (seis) 

meses a mais de pena.

Assim, afasto o pleito de regressão de regime ajuizado pelo Ministério 

Público, eis que ao tempo da prática das faltas graves a pena já tinha sido 

integralmente cumprida.

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade do reeducando Renato Silva 

Gomes pelo integral cumprimento da pena.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Barra do Garças, 26.11.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280190 Nr: 7319-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Dias Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO DIAS TOLEDO, Cpf: 

92145302115, Rg: 36.618.362-X, Filiação: Carlos Felipe Toledo e Tânia 

Dias do Nascimento, data de nascimento: 31/05/1982, brasileiro(a), natural 

de Aragarças-GO, solteiro(a), téc.informática/motorista/entrega lanche, 

Telefone 99237-5445/1955. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO: MARCELO DIAS TOLEDO, 

DA MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTA NOS AUTOS, abaixo transcrito.

Despacho/Decisão: Vistos, em plantão judicial.Trata-se de representação 

para aplicação de medidas protetivas formulada pela vítima EDVANIA 

LOPES DE HOLANDA, sob o argumento de que sofreu violência física e 

psicológica cometida pelo ex-namorado MARCELO DIAS TOLEDO. O 

pedido formulado veio acompanhado do boletim de ocorrência registrado 

na Delegacia de Polícia, termo de declaração da vitima e representação 

criminal, tendo a vítima pedido pela aplicação de medidas protetivas de 

urgência.Após, vieram os autos conclusos.É o breve relatório. 

Decido.Trata-se de Representação para aplicação da Medida de Proteção 

supra elencada, sob argumento de que MARCELO DIAS TOLEDO praticou 

violência física e psicológica em face de sua ex-namorada, ora vítima 

EDVANIA LOPES DE HOLANDA.A Lei 11.340/2006, dentre seus 

dispositivos, assegura que:Art. 2º. Toda mulher, independentemente de 

classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, 

idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para 

viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu 

aperfeiçoamento moral, intelectual e social.Consoante a previsão legal 

disposta no art. 19, da lei 11.340/2006 as medidas protetivas de urgência 

poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou 

a pedido da ofendida. Note-se que a ofendida, requereu junto a Autoridade 

Policial a aplicação urgente de medidas para fim de coibir a prática de 

violência acometida pelo ofensor, de acordo com o relatado nos autos, 

tendo em vista que o agressor teria agredido e ameaçado a vítima, motivo 

pelo qual ela requer tais medidas, principalmente pelos fatos explicitados 

no B.O.Ainda, a medida se impõe para que se evitem prejuízos e cumpra 

com a proteção que ora é dada pelo Estado.Por sua vez, o art. 19, § 1º da 

lei 11.340/2006, permite de ofício a aplicação imediata das medidas 

protetivas de urgência, consoante prescreve, ipsis litteris:As medidas 

protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, 

independentemente de audiência das partes e de manifestação do 

Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. Como se 

vê, a nova lei busca avanço e celeridade na solução dos problemas da 

mulher agredida, sendo permitido fixá-las de ofício nos termos do 

requerimento da autoridade policial.Assim, constatada, em tese, a violência 

doméstica praticada pelo ofensor, as medidas necessárias se impõem a 

fim de proteger a incolumidade da ofendida, e por isso APLICO de imediato 

e a requerimento da vítima as medidas constantes do artigo 22 da lei 

11.340/2006, e DETERMINO:1. Proibição de aproximação da ofendida, no 

limite mínimo de 500 (quinhentos) metros;2. Proibição do autor da violência 

de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação;3. 

Proibição do autor da violência de frequentar os seguintes locais: 

residência e local de trabalho da vítima, a fim de preservar a integridade 

física e psicológica da ofendida.Determino, ainda, ao agressor que 

compareça, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ao CREAS, para 

atendimento individual e atividade em grupo, a fim de que participe de 06 

(seis) módulos reflexivos semanais específicos para supostos 

agressores em cumprimento de medidas protetivas.Oficie-se ao CREAS 

dando informação da obrigação do indiciado de comparecer para os atos. 

Em caso de não comparecimento do agressor no prazo assinalado, 

deverá ser comunicado este Juízo para as devidas medidas.Deixo de fixar 

as demais medidas requeridas diante de sua impertinência, 

incompatibilidade e/ou a necessidade de instrução probatória. Ademais, 

aplico a medida determinada no § 4º do artigo 22, e estipulo multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) caso haja descumprimento das 

medidas protetivas impostas, concernentes a obrigação de fazer atinente 

a disposição do parágrafo 1º do artigo 536 do Código de Processo 

Civil.Intime-se a vítima, primeiramente, como determina o art. 21, da Lei n. 

11.340/2006, bem como para, querendo, que procure atendimento jurídico 

perante a Defensoria Pública desta Comarca. Frise-se à vítima, ainda, que 

o afastamento do agressor não enseja, em hipótese alguma, suspensão 

ou restrição no direito de visitas aos dependentes menores.Intime-se o 

agressor, para que tenha ciência integral desta decisão e cumpra as 

medidas de proteção, ora aplicadas, consignando que em caso de 

descumprimento poderá ser decretada a sua imediata PRISÃO. Frise-se, 

ainda, que o descumprimento de medidas protetivas é crime, podendo 

ensejar a prisão em flagrante do denunciado, pelo cometimento do delito 

previsto no artigo 24-A, da Lei nº. 11.340/06.Comunique-se a douta 

autoridade policial desta decisão, para em caso de resistência do 

representado, seja prestado o auxílio necessário, na forma que dispõe o § 

3º do artigo 22 da Lei 11.340/2006.Consigno que o Sr. Oficial de Justiça 

deverá fazer a leitura de todo o conteúdo desta decisão ao agressor para 

o cumprimento das medidas protetivas.Traslade-se cópia desta decisão 

para o inquérito policial assim que protocolado neste juízo.Cientifique-se o 

Ministério Público e a Defensoria Pública.Decorrido o prazo de 06 (seis) 

meses da concessão das medidas protetivas, sem que haja notícia ou 

comunicação de novos fatos por parte da vítima envolvendo o agressor 

que ensejem o descumprimento das presentes medidas, determino a 

revogação das medidas concedidas, bem como o arquivamento dos autos 

com as baixas e estilos.Em virtude da urgência da medida, servirá a 

presente como mandado de intimação.Intime-se e se cumpra com MÁXIMA 

URGÊNCIA.Barra do Garças/MT, 17 de junho de 2018, às 13h36min 

(horário oficial de Mato Grosso).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 26 de novembro de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 287214 Nr: 11372-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Rodrigues Alves Borges, Lucas 

Guimarães Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanisse Monteiro Campos - 

OAB:21827

 Vistos. (...) I – DA PRELIMINAR DE JUSTA CAUSA(...)A discussão acerca 

de autoria não deve ser debatida neste instante processual, uma vez que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 103 de 1025



é necessária ampla dilação probatória para a colheita de elementos de 

convicção do magistrado acerca da configuração da tipicidade subjetiva 

da conduta da agente, o que deverá ser oportunamente feito na fase de 

instrução do processo principal. Isto posto, rejeito a preliminar de ausência 

de justa causa.II – DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO (...)Por fim, a 

prisão preventiva está sujeita à cláusula rebus sic stantibus. Não advindo 

alteração no quadro fático que a ensejou em um primeiro momento, não há 

que se falar em revogação da medida cautelar extrema, nos termos do art. 

316 do CPP. Posto isso, indefiro o pedido de revogação da prisão do 

denunciados.III – DA INSTRUÇÃO E JULGAMENTOSuperada a preliminar 

arguida pela defesa, e a atenta leitura dos autos demonstra nessa fase 

inicial a ausência de elementos de convicção que permitam absolver 

sumariamente o(a)(s) réu(s) (artigo 397, do Código de Processo 

Penal).Designo o dia 14/12/2018, às 14:00 horas, para a audiência de 

instrução e julgamento (horário/MT(...)Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Barra do Garças/MT, 26 de novembro de 2018.Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001611-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUIMAR BATISTA DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o ofício juntado no Id 

16621665.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012102-98.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA ALVES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua) advogado(a), 

no prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, haja vista o trânsito em julgado do acórdão da Turma 

Recursal reformando a sentença improcedente nos autos, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013011-09.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARLE EVANGELISTA BORGES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DA MATA ROCHA OAB - MT0018258A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS ASSUNCAO NUNES OAB - GO0021991A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua) advogado(a), 

no prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, haja vista o trânsito em julgado do acórdão da Turma 

Recursal confirmando a sentença procedente nos autos, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001769-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WANDERLEY PEREIRA DOS SANTOS FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 523, jungido com os princípios 

orientadores da celeridade e da informalidade, que seja elaborado pelo 

Cartório Distribuidor desta Comarca o demonstrativo de débito atualizado 

para dar continuidade a prestação jurisdicional na via da execução. 2- 

Logo após a concretização do ato acima, DETERMINO, em conformidade 

com o 513, seja intimada a parte Ré para no prazo previsto no art. 523, ou 

seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação 

sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por 

cento) do montante cobrado. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a 

parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio dos sistemas on-line. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000421-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WALISSON SANTOS RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A 

(ADVOGADO(A))

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO(A))

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 523, jungido com os princípios 

orientadores da celeridade e da informalidade, que seja elaborado pelo 

Cartório Distribuidor desta Comarca o demonstrativo de débito atualizado 

para dar continuidade a prestação jurisdicional na via da execução. 2- 

Logo após a concretização do ato acima, DETERMINO, em conformidade 

com o 513, seja intimada a parte Ré para no prazo previsto no art. 523, ou 

seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação 

sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por 

cento) do montante cobrado. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a 

parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio dos sistemas on-line. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000799-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS FERNANDES LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 523, jungido com os princípios 

orientadores da celeridade e da informalidade, que seja elaborado pelo 

Cartório Distribuidor desta Comarca o demonstrativo de débito atualizado 

para dar continuidade a prestação jurisdicional na via da execução. 2- 

Logo após a concretização do ato acima, DETERMINO, em conformidade 

com o 513, seja intimada a parte Ré para no prazo previsto no art. 523, ou 

seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação 

sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por 
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cento) do montante cobrado. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a 

parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio dos sistemas on-line. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001049-40.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para esclarecer, no prazo de 05 dias, em qual 

endereço deverá ser realizada a nova citação, tendo em vista que o 

indicado na inicial é Rua Goiás, nº 1138, Centro, Barra do Garças/MT (TV 

SERRA AZUL) e a petição id. 16396529 solicitou intimação no 

estabelecimento comercial Resolve Veiculos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

J L P FILHO LUBRIFICANTES - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para indicar o endereço completo da parte 

promovida, no prazo de 05 dias, tendo em vista que a petição anterior 

informou apenas o Bairro e numero.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000101-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. S. CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. DE SOUSA BARROS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 29/01/2019 Hora: 13:20 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011066-55.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERNANDO HEINRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA OAB - MT0017444A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO HUGO SAUTER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ARDUINI AZOLINI OAB - MT0021673A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar acerca do prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002034-09.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IONE FERNANDES CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LIANDRO TAVARES OAB - MT0020992A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA PEREZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

29/01/2019, às 14h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012515-77.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURY FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNUN VINNÍCIUS RODRIGUES ALVES DE ARAUJO (EXECUTADO)

JOSE VANDERLEI LEITE DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011070-24.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZIJAN NEVES DE SOUZA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO STABILE ESCANHUELA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 22 de Novembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001102-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DE JESUS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE OAB - MT0005771A 

(ADVOGADO(A))

CHRISTYANO DE ASSIS CAVALCANTE OAB - MT20464/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILTON MACIEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Quanto a insurgência da nulidade 

de certidão, não deve prosperar, uma vez que o inicio do prazo, é a 

publicação no diário eletrônico, de modo que não há que se ventilar outro 

marco temporal a quo. Intime-se as partes da rejeição para os efeitos do 

art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 22 de 

Novembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001210-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 

da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. A 

propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de declaração na 

lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença 

ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. (Vide 

Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo único. Os erros materiais 

podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão 

interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da 

ciência da decisão. Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os 

embargos de declaração suspenderão o prazo para recurso. (Vide Lei nº 

13.105, de 2015) (Vigência) De fato os argumentos do embargantes são 

suficientes para produzir uma reforma. Ante o exposto, de acordo com as 

razões da embargante, deve ser acolhido em parte os embargos de 

declaração. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e acolhidos, 

relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias pertinentes 

dentro do 48 desta lei singela, para anular a sentença do ID nº 11815122. 

Transitado volte concluso para deliberação da homologação do acordo. 

Intime-se as partes da rejeição para os efeitos do art. 50 desta lei, e PARA 

MANIFESTAR SE O ACORDO JÁ FOI EFETIVAMENTE PAGO. Sem 

condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 21 de Novembro de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000646-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEUVANY CAMPOS RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA OAB - MT0022484A (ADVOGADO(A))

CARLA MILENE PEREIRA SILVA OAB - MT0022275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 
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para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 22 de Novembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011218-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MOREIRA HELRIGH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO(A))

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 22 de Novembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001478-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 

da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. A 

propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de declaração na 

lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença 

ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. (Vide 

Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo único. Os erros materiais 

podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão 

interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da 

ciência da decisão. Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os 

embargos de declaração suspenderão o prazo para recurso. (Vide Lei nº 

13.105, de 2015) (Vigência) De fato os argumentos do embargantes são 

suficientes para produzir uma reforma. Ante o exposto, de acordo com as 

razões da embargante, deve ser acolhido em parte os embargos de 

declaração. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e acolhidos, 

relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias pertinentes 

dentro do 48 desta lei singela, para INSERIR NA PARTE DISPOSITIVA em 

condenar a parte autora aos efeitos da contumácia, ante sua ausência 

injustificada na enseada conciliatória. Transitado volte concluso para 

deliberação da homologação do acordo. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei, e PARA MANIFESTAR SE O ACORDO 

JÁ FOI EFETIVAMENTE PAGO. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 21 de Novembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002016-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIELTON TEIXEIRA ESTEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXWEL ARAUJO SANTOS OAB - GO53884 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS SENTENÇA 1. Trata-se de 

ação revisional de contrato de empréstimo c/c obrigação de fazer c/c 

tutela de urgência c/c indenização por danos morais ajuizada por 

FLORIELTON TEIXEIRA ESTEVES em desfavor de GOVERNO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, colimando a suspensão dos contratos consignados 

ou a redução do valor atualmente cobrado para 30%, bem como 

reparação dos prejuízos contraídos à sua moral. 2. Ocorre que em análise 

ao sistema Processo Judiciário Eletrônico – PJe, constato outra demanda 

de n° 1002016-85.2018.8.11.0004, onde figuram as mesmas partes, os 

mesmos pedidos e a mesma causa de pedir. Deste modo, convém 

enfatizar que o número de demandas se prestam apenas e tão somente 

como medida de suspensão dos contratos consignados ou a revisão dos 

mesmos, bem como valor indenizatório, não se tratando de fato distinto 

que autoriza a distribuição de uma reclamação isolada, neste sentido tem 

se orientado a jurisprudência pátria, v.g.: "O exame dos autos revela que o 

autor promoveu 07 (sete) ações fundadas no mesmo fato, qual seja, 

inclusão indevida nos cadastros restritivos de crédito, referente a 43 

negativações e cada ação trata de um bloco de 06 negativações, sendo 

que o autor requer o pagamento de indenização por danos morais no valor 

de R$ 4.500,00 por cada negativação. No tocante à pretensão 

indenizatória, a propositura de demandas distintas para cada grupo de 

negativações induz litispendência, na medida em que as várias 

negativações se traduzem em desdobramento do mesmo fato, cuja 
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unidade é impossível deixar de reconhecer. Por outro lado, o ajuizamento 

de ações simultâneas com a referência a números de contratos diversos, 

mas provenientes do mesmo fato gerador, que poderiam levar o juízo a 

erro no tocante à suposição de que se tratasse de contratos distintos 

evidentemente deixa clara a violação aos deveres de probidade e boa-fé, 

previstos no artigo 17, II e VI - circunstância que foi reconhecida no 

julgamento de primeiro grau, não obstante a Sentença tenha deixado de 

promover a aplicação da penalidade correspondente. Pelo exposto, VOTO 

no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, 

condenando o autor (recorrente) ao pagamento de multa de 1% sobre o 

valor da causa, honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da causa e de honorários. Sem prejuízo do acima exposto, deverá 

ser expedido ofício à OAB/RJ, com cópia integral dos autos, para as 

providências que entender necessárias".  (TJ-RJ -  RI : 

00010622120138190065 RJ 0001062-21.2013.8.19.0065, Relator : 

AYLTON CARDOSO VASCONCELLOS, Quinta Turma Recursal, Data de 

Publicação: 21/08/2014 11:30). 3. Ex positis, frente à litispendência 

existente com reclamação anteriormente distribuída, INDEFIRO A INICIAL 

declarando extinto o presente processo sem julgamento de mérito nos 

termos do art. 485, inciso V, do Estatuto de Processo Civil. 4. Sem custas 

ou condenação em honorários advocatícios. 5. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 6. Publique-se, 

registre-se, intime-se. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011422-50.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOMARA TANIA TEIXEIRA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010268-60.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELADIO CRISOSTOMO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA ADRIANNA SCHAEFER DA SILVA OAB - MT14313/O 

(ADVOGADO(A))

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referencia do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

ação em momento de execução. Consta apresentação de pedido, que 

deve ser recebido como embargos a execução. Importante frisar, 

consoante os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, em especial os da efetividade e segurança jurídica, é 

cediço que, embora oponíveis embargos à execução em sede de 

execução de título (extra)judicial, a parte oponente deve observar sempre 

pelo menos três aspectos essências. O primeiro se refere à temática que 

pode ser debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei 

deste rito, é autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. 

Vejamos: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer 
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embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Confirma esta evidencia, 

apontando que não incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos 

para embargar a execução da sentença estão disciplinados no art. 52, 

inciso IX, da Lei 9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela 

Lei 11.232/05 (XXI Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática 

estabelecida, os embargos não são o expediente correto, devendo, 

portanto esse tipo de defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo 

retro mencionado, sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, 

sob pena de rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do 

recurso de embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). Feitas considerações, tenho que o excesso de execução 

configurado somente pode ser resolvido por meio de cálculos contábeis. 

Deste modo, os embargos precisam ser rejeitados, pendendo apenas os 

cálculos para sequencia ou não da marcha, que devera ficar a cargo da 

contadoria, sendo que devem ser remetidos para este fim, lembrando que 

sendo a serventia contábil particular, pode a parte providenciar a diligencia 

e juntar o cálculo oficial no processo. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

SUGESTIONO SEJA REJEITADOS OS PRESENTES EMBARGOS, com 

resolução de mérito, com fulcro nos entendimentos apresentados alhures. 

Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. JUNTADOS CÁLCULOS RETORNEM IMEDIATAMENTE 

CONCLUSOS PARA ANÁLISE. Condeno o embargante as custas 

processuais por expressa previsão no art. 55, paragrafo único, II da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 

40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 23 de Novembro 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-98.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GOMES DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

MOTO TRAXX DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

CAMILA LINHARES DE CASTRO OAB - CE0020559A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referencia do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

ação em momento de execução. Consta apresentação de pedido, que 

deve ser recebido como embargos a execução. Importante frisar, 

consoante os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, em especial os da efetividade e segurança jurídica, é 

cediço que, embora oponíveis embargos à execução em sede de 

execução de título (extra)judicial, a parte oponente deve observar sempre 

pelo menos três aspectos essências. O primeiro se refere à temática que 

pode ser debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei 

deste rito, é autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. 

Vejamos: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Confirma esta evidencia, 

apontando que não incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos 

para embargar a execução da sentença estão disciplinados no art. 52, 

inciso IX, da Lei 9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela 

Lei 11.232/05 (XXI Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática 

estabelecida, os embargos não são o expediente correto, devendo, 

portanto esse tipo de defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo 

retro mencionado, sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, 

sob pena de rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do 

recurso de embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). Feitas considerações, tenho que o único motivo alegada 

pela requerida é excesso de penhora, não concordando com a multa. 

Evidente que o pagamento foi feito fora dos 15 dias, o que compete o 

pagamento da multa, que não pode ser justificado. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, SUGESTIONO SEJA REJEITADOS OS PRESENTES 

EMBARGOS, com resolução de mérito, com fulcro nos entendimentos 

apresentados alhures. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Condeno o embargante as custas 

processuais por expressa previsão no art. 55, parágrafo único, II da Lei 

n.º 9.099/95. Determino ainda que o autor pague o valor da multa em 15 

dias, sob pena de sofrer as atividades expropriatórias. TRANSCORRIDO 
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OS 15 DIAS, COM OU SEM O PAGAMENTO, VOLTEM OS AUTOS 

CONCLUSOS PARA DELIBERAÇÃO. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 23 de Novembro 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011420-46.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALBANO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO(A))

TAKECHI IUASSE OAB - MT0006113S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referencia do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

ação em momento de execução. Consta apresentação de pedido, que 

deve ser recebido como embargos a execução. Importante frisar, 

consoante os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, em especial os da efetividade e segurança jurídica, é 

cediço que, embora oponíveis embargos à execução em sede de 

execução de título (extra)judicial, a parte oponente deve observar sempre 

pelo menos três aspectos essências. O primeiro se refere à temática que 

pode ser debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei 

deste rito, é autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. 

Vejamos: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Confirma esta evidencia, 

apontando que não incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos 

para embargar a execução da sentença estão disciplinados no art. 52, 

inciso IX, da Lei 9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela 

Lei 11.232/05 (XXI Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática 

estabelecida, os embargos não são o expediente correto, devendo, 

portanto esse tipo de defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo 

retro mencionado, sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, 

sob pena de rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do 

recurso de embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). Feitas considerações, tenho que o excesso de execução 

configurado somente pode ser resolvido por meio de cálculos contábeis. 

Deste modo, os embargos precisam ser rejeitados, pendendo apenas os 

cálculos para sequencia ou não da marcha, o que deverá ficar a cargo da 

contadoria, sendo que devem ser remetidos para este fim, lembrando que 

sendo a serventia contábil particular, pode a parte providenciar a diligencia 

e juntar o cálculo oficial no processo. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

SUGESTIONO SEJA REJEITADOS OS PRESENTES EMBARGOS, com 

resolução de mérito, com fulcro nos entendimentos apresentados alhures. 

Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. JUNTADOS CÁLCULOS RETORNEM IMEDIATAMENTE 

CONCLUSOS PARA ANÁLISE. Condeno o embargante as custas 

processuais por expressa previsão no art. 55, paragrafo único, II da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 

40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 23 de Novembro 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010915-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MARIA OLIVEIRA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 
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recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011811-40.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH CANDIDO DE FREITAS FELICIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS FELICIO OAB - MT0004826S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E L ESTEVES IMOBILIARIA (EXECUTADO)

EURIPEDES LUIZ ESTEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Conforme se depreende dos autos, as medidas utilizadas para 

localização de bens capazes de saldar a dívida exequenda restaram 

infrutíferas, eis porque, mediante a impossibilidade de meios para saldar a 

dívida, vislumbra-se na presente demanda causa de extinção da 

execução por ausência de condição de procedibilidade conforme 

entendimento do artigo 53, §4º da Lei 9.099/95 que dispõe: “Não 

encontrando o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” 3- Assim 

sendo, diante da impossibilidade no prosseguimento da rusga, julgo com 

espeque no art. 485, IV, do CPC c/c arts. 51 e 53, § 4°, da Lei 9.099/95, 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito. 4- Sem custas 

(art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 5- Expeça-se certidão de dívida conforme 

preconiza Enunciado 76 do Fonaje, a fim de que o exequente possa, 

quando souber que há bens passiveis de penhora em nome do requerido 

ou outra forma de cumprir a obrigação, pleitear tal feito em Juízo. 6- Após 

o trânsito em julgado providencie as baixas necessárias e o arquivamento 

dos autos. 7- Publique-se, registre-se, intime-se. 8- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012552-07.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ENISMAR COELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o ajuste encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do códex Processual Civil, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado entre as partes, para todos os efeitos legais e de direito, 

declarando EXTINTO o presente processo conforme o art. 924, II, bem 

como atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo Civil. 2- 

Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- 

Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000398-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BENEAMITO BORGES MORAIS DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 

da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. A 

propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de declaração na 

lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença 

ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. (Vide 

Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo único. Os erros materiais 

podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão 

interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da 

ciência da decisão. Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os 

embargos de declaração suspenderão o prazo para recurso. (Vide Lei nº 

13.105, de 2015) (Vigência) De fato os argumentos do embargantes são 

suficientes para produzir uma reforma. Ante o exposto, de acordo com as 

razões da embargante, deve ser acolhido em parte os embargos de 

declaração. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e acolhidos, 

relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias pertinentes 

dentro do 48 desta lei singela, para alterar a parte dispositiva da sentença, 

alterando o valor dos danos morais arbitrados, de R$ 9.000,00 para R$ 

6.000,00, atendendo ao valor dado a causa pelo autor. Intime-se as partes 

da rejeição para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 24 de Novembro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001860-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE JOSEFINA BORTOLANZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - SP0173351A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 24 de Novembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000444-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WAINE VELOSO DA SILVA COMIRAN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA SILVA MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 24 de Novembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010513-37.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO(A))

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO OAB - MT0018026S (ADVOGADO(A))

DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL OAB - MT0006224A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referencia do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

ação em momento de execução. Consta apresentação de pedido, que 

deve ser recebido como embargos a execução. Importante frisar, 

consoante os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, em especial os da efetividade e segurança jurídica, é 

cediço que, embora oponíveis embargos à execução em sede de 

execução de título (extra)judicial, a parte oponente deve observar sempre 

pelo menos três aspectos essências. O primeiro se refere à temática que 

pode ser debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei 

deste rito, é autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. 

Vejamos: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Confirma esta evidencia, 

apontando que não incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos 

para embargar a execução da sentença estão disciplinados no art. 52, 

inciso IX, da Lei 9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela 
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Lei 11.232/05 (XXI Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática 

estabelecida, os embargos não são o expediente correto, devendo, 

portanto esse tipo de defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo 

retro mencionado, sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, 

sob pena de rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do 

recurso de embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). Feitas considerações, tenho que a alegação de excesso 

de execução configurado somente pode ser resolvido por meio de 

cálculos contábeis. Deste modo, os embargos precisam ser rejeitados, 

pendendo apenas os cálculos para sequência ou não da marcha, que 

deverá ficar a cargo da contadoria, sendo que devem ser remetidos para 

este fim, lembrando que sendo, nesta comarca, a serventia contábil 

particular, pode a parte providenciar a diligencia e juntar o cálculo oficial 

no processo. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

REJEITADOS OS PRESENTES EMBARGOS, com resolução de mérito, com 

fulcro nos entendimentos apresentados alhures. Sem condenação de 

honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/95. JUNTADOS 

CÁLCULOS RETORNEM IMEDIATAMENTE CONCLUSOS PARA ANÁLISE. 

Condeno o embargante as custas processuais por expressa previsão no 

art. 55, paragrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 23 de Novembro 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010492-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DARINEA FRANCA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO LUIZ DE ARRUDA OAB - MT23773/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referencia do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

ação em momento de execução. Consta apresentação de pedido, que 

deve ser recebido como embargos a execução. Importante frisar, 

consoante os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, em especial os da efetividade e segurança jurídica, é 

cediço que, embora oponíveis embargos à execução em sede de 

execução de título (extra)judicial, a parte oponente deve observar sempre 

pelo menos três aspectos essências. O primeiro se refere à temática que 

pode ser debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei 

deste rito, é autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. 

Vejamos: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Confirma esta evidencia, 

apontando que não incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos 

para embargar a execução da sentença estão disciplinados no art. 52, 

inciso IX, da Lei 9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela 

Lei 11.232/05 (XXI Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática 

estabelecida, os embargos não são o expediente correto, devendo, 

portanto esse tipo de defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo 

retro mencionado, sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, 

sob pena de rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do 

recurso de embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). Feitas considerações, tenho que a irresignação da 

promovida, quanto a falta de notificação da sentença não prospera, uma 

vez que o prazo para transito da sentença contou do julgamento do 

processo na turma recursal, e de lá até a ordem de penhora não correu o 

pagamento voluntário. Somente deve prosperar para QUE NÃO SEJA 

COMPUTADO NO CÁLCULO DO VALOR DEVIDO A MULTA DE 10% DO 

ART 523 DO CPC/2015. Acerca da alegação de excesso de execução 

configurado somente pode ser resolvido por meio de cálculos contábeis. 

Deste modo, os embargos precisam ser rejeitados, pendendo apenas os 

cálculos para sequência ou não da marcha, que deverá ficar a cargo da 

contadoria, sendo que devem ser remetidos para este fim, lembrando que 

sendo, nesta comarca, a serventia contábil particular, pode a parte 

providenciar a diligencia e juntar o cálculo oficial no processo. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA REJEITADOS OS 

PRESENTES EMBARGOS, com resolução de mérito, com fulcro nos 

entendimentos apresentados alhures. Sem condenação de honorários, a 

teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/95. JUNTADOS CÁLCULOS 

RETORNEM IMEDIATAMENTE CONCLUSOS PARA ANÁLISE. Condeno o 

embargante as custas processuais por expressa previsão no art. 55, 

paragrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 23 de Novembro 2018. Assinado Digitalmente PAULO 
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HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011067-40.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ROBERTO PEREIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAVEL VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

CONSORCIO DOS CONCESSIONARIOS VOLKSWAGEN - DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO DA SILVA OAB - GO0004456A (ADVOGADO(A))

PATRICIA RIBEIRO OAB - GO26428 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referencia do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

ação em momento de execução. Consta apresentação de pedido, que 

deve ser recebido como embargos a execução. Importante frisar, 

consoante os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, em especial os da efetividade e segurança jurídica, é 

cediço que, embora oponíveis embargos à execução em sede de 

execução de título (extra)judicial, a parte oponente deve observar sempre 

pelo menos três aspectos essências. O primeiro se refere à temática que 

pode ser debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei 

deste rito, é autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. 

Vejamos: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Confirma esta evidencia, 

apontando que não incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos 

para embargar a execução da sentença estão disciplinados no art. 52, 

inciso IX, da Lei 9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela 

Lei 11.232/05 (XXI Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática 

estabelecida, os embargos não são o expediente correto, devendo, 

portanto esse tipo de defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo 

retro mencionado, sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, 

sob pena de rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do 

recurso de embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). Feitas considerações, tenho que a irresignação da 

promovida, quanto a falta de notificação da sentença não prospera, uma 

vez que o prazo para transito da sentença se deu do julgamento do 

processo na turma recursal, e de lá até a ordem de penhora não correu o 

pagamento voluntário. Não há como evitar os efeitos da sentença que no 

final deslinde é o pagamento. Somente deve prosperar para QUE NÃO 

SEJA COMPUTADO NO CÁLCULO DO VALOR DEVIDO A MULTA DE 10% 

DO ART 523 DO CPC/2015. Acerca da alegação de excesso de execução 

configurado somente pode ser resolvido por meio de cálculos contábeis. 

Deste modo, os embargos precisam ser rejeitados, pendendo apenas os 

cálculos para sequência ou não da marcha, que deverá ficar a cargo da 

contadoria, sendo que devem ser remetidos para este fim, lembrando que 

sendo, nesta comarca, a serventia contábil particular, pode a parte 

providenciar a diligencia e juntar o cálculo oficial no processo. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA REJEITADOS OS 

PRESENTES EMBARGOS, com resolução de mérito, com fulcro nos 

entendimentos apresentados alhures. Sem condenação de honorários, a 

teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/95. JUNTADOS CÁLCULOS 

RETORNEM IMEDIATAMENTE CONCLUSOS PARA ANÁLISE. Condeno o 

embargante as custas processuais por expressa previsão no art. 55, 

paragrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 23 de Novembro 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013094-25.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS WESLEY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Analisando os 

autos, observo que a ação em voga desejada deve ser extinta em razão 

da incompetência deste juízo para executar os créditos em face de 

empresa que se encontra em processo de recuperação judicial. Com 

efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida sentença de 

mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, necessário se 

faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 51 do Fórum 

Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” No caso em tela, por uma 

concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima etapa 

processual seria a intimação da parte executada para dar adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. As ações com fato gerador anteriores a 20.06.2016 devem 

ser pagos nos moldes previstos na recuperação deferida. Deveras, o 

enunciado supramencionado diz claramente a possibilidade de 

processamento e julgamento da ação de conhecimento, excluindo a 

execução, o qual deve ser habilitado em via própria. O STJ se pronunciou, 

chegando ao seguinte entendimento: AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO 
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DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. 

CISÃO DA EMPRESA. CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. 

AFETAÇÃO DO PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

UNIVERSAL. 1. Estando os bens da empresa integrante de grupo 

econômico afetados pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já 

aprovado e homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É 

competente o juízo universal para a apreciação de fraude na cisão parcial 

da empresa com transferência significativa do seu patrimônio 

anteriormente ao pedido de recuperação judicial, a fim de se evitar a 

fraude contra terceiros e garantir os interesses da totalidade do quadro 

geral de credores. (grifo nosso). 3. Agravo regimental desprovido. 

(Agravo regimental no conflito de competência. Relator: Ministro João 

Otávio de Noronha, segunda seção. Julgado em 24/02/2016. Publicação 

DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO 

SINGULAR MOVIDA CONTRA A RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE 

CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito de competência suscitado em 9/11/2015. 

Recurso especial interposto em 28/3/2016 e concluso à Relatora em 

30/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o juízo onde se 

processa a recuperação judicial da recorrente é o competente para 

processamento e julgamento de ação indenizatória derivada de relação de 

consumo em fase de cumprimento de sentença. 3- A interpretação 

conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 47 e 49 da LFRE, bem como o 

entendimento do STJ acerca da questão, permitem concluir que o juízo 

onde tramita o processo de recuperação judicial - por ter à sua disposição 

todos os elementos que traduzem com precisão as dificuldades 

enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os aspectos concernentes 

à elaboração e à execução do plano de soerguimento - é quem deve 

decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de execuções 

singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate de crédito 

decorrente de relação de consumo. 4- Recurso Especial Provido. (REsp 

1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) Preciso ainda trazer a baila, que quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico na referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o 

art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a intimação 

pessoal das partes para que seja extinto o processo por abandono da 

causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Por fim, declaro 

para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com esteio na 

inteligência do artigo 51, IV da Lei nº 9.099/1995, declarando extinto o 

processo sem julgamento de mérito. Por fim, desde já saliento que eventual 

requerimento para expedição de certidão de dívida será indeferido, uma 

vez que poderá a parte exequente se valer da sentença de mérito para 

habilitar o seu crédito junto ao juízo universal. Que sejam revogados 

efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 24 de Novembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010453-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEYDE DA SILVA RAMALHO (REQUERENTE)

VANESSA DO SANTOS VASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referencia do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

ação em momento de execução. Consta apresentação de pedido, que 

deve ser recebido como embargos a execução. Importante frisar, 

consoante os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, em especial os da efetividade e segurança jurídica, é 

cediço que, embora oponíveis embargos à execução em sede de 

execução de título (extra)judicial, a parte oponente deve observar sempre 

pelo menos três aspectos essências. O primeiro se refere à temática que 

pode ser debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei 

deste rito, é autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. 

Vejamos: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Confirma esta evidencia, 

apontando que não incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos 

para embargar a execução da sentença estão disciplinados no art. 52, 

inciso IX, da Lei 9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela 

Lei 11.232/05 (XXI Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática 

estabelecida, os embargos não são o expediente correto, devendo, 

portanto esse tipo de defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo 

retro mencionado, sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, 

sob pena de rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do 

recurso de embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). Feitas considerações, tenho que a alegação de excesso 

de execução configurado somente pode ser resolvido por meio de 

cálculos contábeis. Não temos aqui também configurados a garantia do 

juízo. Deste modo, os embargos precisam ser rejeitados, pendendo 
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apenas os cálculos para sequência ou não da marcha, que deverá ficar a 

cargo da contadoria, sendo que devem ser remetidos para este fim, 

lembrando que sendo, nesta comarca, a serventia contábil particular, pode 

a parte providenciar a diligencia e juntar o cálculo oficial no processo. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA REJEITADOS OS 

PRESENTES EMBARGOS, com resolução de mérito, com fulcro nos 

entendimentos apresentados alhures. Sem condenação de honorários, a 

teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/95. JUNTADOS CÁLCULOS 

RETORNEM IMEDIATAMENTE CONCLUSOS PARA ANÁLISE. Condeno o 

embargante as custas processuais por expressa previsão no art. 55, 

paragrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 24 de Novembro 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010653-71.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referencia do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

ação em momento de execução. Consta apresentação de pedido, que 

deve ser recebido como embargos a execução. Importante frisar, 

consoante os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, em especial os da efetividade e segurança jurídica, é 

cediço que, embora oponíveis embargos à execução em sede de 

execução de título (extra)judicial, a parte oponente deve observar sempre 

pelo menos três aspectos essências. O primeiro se refere à temática que 

pode ser debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei 

deste rito, é autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. 

Vejamos: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Confirma esta evidencia, 

apontando que não incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos 

para embargar a execução da sentença estão disciplinados no art. 52, 

inciso IX, da Lei 9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela 

Lei 11.232/05 (XXI Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática 

estabelecida, os embargos não são o expediente correto, devendo, 

portanto esse tipo de defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo 

retro mencionado, sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, 

sob pena de rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do 

recurso de embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). Feitas considerações, tenho que a alegação de excesso 

de execução configurado somente pode ser resolvido por meio de 

cálculos contábeis. Deste modo, os embargos precisam ser rejeitados, 

pendendo apenas os cálculos para sequência ou não da marcha, que 

deverá ficar a cargo da contadoria, sendo que devem ser remetidos para 

este fim, lembrando que sendo, nesta comarca, a serventia contábil 

particular, pode a parte providenciar a diligencia e juntar o cálculo oficial 

no processo. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

REJEITADOS OS PRESENTES EMBARGOS, com resolução de mérito, com 

fulcro nos entendimentos apresentados alhures. Sem condenação de 

honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/95. JUNTADOS 

CÁLCULOS RETORNEM IMEDIATAMENTE CONCLUSOS PARA ANÁLISE. 

Condeno o embargante as custas processuais por expressa previsão no 

art. 55, paragrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 24 de Novembro 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010788-83.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVARISTO MARTINS REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT0015250S-A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE HENRIQUE SANTOS ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referencia do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

ação em momento de execução. Consta apresentação de pedido, que 

deve ser recebido como embargos a execução. Importante frisar, 

consoante os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, em especial os da efetividade e segurança jurídica, é 

cediço que, embora oponíveis embargos à execução em sede de 

execução de título (extra)judicial, a parte oponente deve observar sempre 

pelo menos três aspectos essências. O primeiro se refere à temática que 

pode ser debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei 

deste rito, é autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. 

Vejamos: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer 
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embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Confirma esta evidencia, 

apontando que não incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos 

para embargar a execução da sentença estão disciplinados no art. 52, 

inciso IX, da Lei 9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela 

Lei 11.232/05 (XXI Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática 

estabelecida, os embargos não são o expediente correto, devendo, 

portanto esse tipo de defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo 

retro mencionado, sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, 

sob pena de rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do 

recurso de embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). Feitas considerações, tenho que a alegação de excesso 

de execução configurado somente pode ser resolvido por meio de 

cálculos contábeis. Deste modo, os embargos precisam ser rejeitados, 

pendendo apenas os cálculos para sequência ou não da marcha, que 

deverá ficar a cargo da contadoria, sendo que devem ser remetidos para 

este fim, lembrando que sendo, nesta comarca, a serventia contábil 

particular, pode a parte providenciar a diligencia e juntar o cálculo oficial 

no processo. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

REJEITADOS OS PRESENTES EMBARGOS, com resolução de mérito, com 

fulcro nos entendimentos apresentados alhures. Sem condenação de 

honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/95. JUNTADOS 

CÁLCULOS RETORNEM IMEDIATAMENTE CONCLUSOS PARA ANÁLISE. 

Condeno o embargante as custas processuais por expressa previsão no 

art. 55, paragrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 24 de Novembro 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011206-55.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE JESUS GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referencia do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

ação em momento de execução. Consta apresentação de pedido, que 

deve ser recebido como embargos a execução. Importante frisar, 

consoante os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, em especial os da efetividade e segurança jurídica, é 

cediço que, embora oponíveis embargos à execução em sede de 

execução de título (extra)judicial, a parte oponente deve observar sempre 

pelo menos três aspectos essências. O primeiro se refere à temática que 

pode ser debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei 

deste rito, é autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. 

Vejamos: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Confirma esta evidencia, 

apontando que não incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos 

para embargar a execução da sentença estão disciplinados no art. 52, 

inciso IX, da Lei 9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela 

Lei 11.232/05 (XXI Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática 

estabelecida, os embargos não são o expediente correto, devendo, 

portanto esse tipo de defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo 

retro mencionado, sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, 

sob pena de rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do 

recurso de embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). Feitas considerações, tenho que a irresignação da 

promovida, quanto a falta de notificação da sentença não prospera, uma 

vez que o prazo para transito da sentença se deu do julgamento do 

processo na turma recursal, e de lá até a ordem de penhora não correu o 

pagamento voluntário. Não há como evitar os efeitos da sentença que no 

final deslinde é o pagamento. Somente deve prosperar para QUE NÃO 

SEJA COMPUTADO NO CÁLCULO DO VALOR DEVIDO A MULTA DE 10% 

DO ART 523 DO CPC/2015. Acerca da alegação de excesso de execução 

configurado somente pode ser resolvido por meio de cálculos contábeis. 

Deste modo, os embargos precisam ser rejeitados, pendendo apenas os 

cálculos para sequência ou não da marcha, que deverá ficar a cargo da 

contadoria, sendo que devem ser remetidos para este fim, lembrando que 
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sendo, nesta comarca, a serventia contábil particular, pode a parte 

providenciar a diligencia e juntar o cálculo oficial no processo. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA REJEITADOS OS 

PRESENTES EMBARGOS, com resolução de mérito, com fulcro nos 

entendimentos apresentados alhures. Sem condenação de honorários, a 

teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/95. JUNTADOS CÁLCULOS 

RETORNEM IMEDIATAMENTE CONCLUSOS PARA ANÁLISE. Condeno o 

embargante as custas processuais por expressa previsão no art. 55, 

paragrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 23 de Novembro 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010530-49.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELY DE SOUZA FIALHO NOMINATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZABETE FATIMA FLORES OAB - MT0009168A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referencia do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

ação em momento de execução. Consta apresentação de pedido, que 

deve ser recebido como embargos a execução. Importante frisar, 

consoante os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, em especial os da efetividade e segurança jurídica, é 

cediço que, embora oponíveis embargos à execução em sede de 

execução de título (extra)judicial, a parte oponente deve observar sempre 

pelo menos três aspectos essências. O primeiro se refere à temática que 

pode ser debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei 

deste rito, é autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. 

Vejamos: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Confirma esta evidencia, 

apontando que não incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos 

para embargar a execução da sentença estão disciplinados no art. 52, 

inciso IX, da Lei 9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela 

Lei 11.232/05 (XXI Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática 

estabelecida, os embargos não são o expediente correto, devendo, 

portanto esse tipo de defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo 

retro mencionado, sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, 

sob pena de rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do 

recurso de embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). Feitas considerações, tenho que a irresignação da 

promovida, quanto a falta de notificação da sentença não prospera, 

primeiramente por ter sido proposta fora do prazo legal preclusivo. Acerca 

da alegação de excesso de execução configurado somente pode ser 

resolvido por meio de cálculos contábeis. Deste modo, os embargos 

precisam ser rejeitados, pendendo apenas os cálculos para sequência ou 

não da marcha, que deverá ficar a cargo da contadoria, sendo que devem 

ser remetidos para este fim, lembrando que sendo, nesta comarca, a 

serventia contábil particular, pode a parte providenciar a diligencia e juntar 

o cálculo oficial no processo. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

SUGESTIONO SEJA REJEITADOS OS PRESENTES EMBARGOS, com 

resolução de mérito, com fulcro nos entendimentos apresentados alhures. 

Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. JUNTADOS CÁLCULOS RETORNEM IMEDIATAMENTE 

CONCLUSOS PARA ANÁLISE. Condeno o embargante as custas 

processuais por expressa previsão no art. 55, paragrafo único, II da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 

40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 24 de Novembro 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010019-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARACILIO ALMEIDA SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO LEANDRO RUWER OAB - MT0011311A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referencia do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

ação em momento de execução. Consta apresentação de pedido, que 

deve ser recebido como embargos a execução. Importante frisar, 

consoante os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, em especial os da efetividade e segurança jurídica, é 

cediço que, embora oponíveis embargos à execução em sede de 

execução de título (extra)judicial, a parte oponente deve observar sempre 

pelo menos três aspectos essências. O primeiro se refere à temática que 

pode ser debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei 

deste rito, é autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. 

Vejamos: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 
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execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Confirma esta evidencia, 

apontando que não incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos 

para embargar a execução da sentença estão disciplinados no art. 52, 

inciso IX, da Lei 9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela 

Lei 11.232/05 (XXI Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática 

estabelecida, os embargos não são o expediente correto, devendo, 

portanto esse tipo de defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo 

retro mencionado, sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, 

sob pena de rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do 

recurso de embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). Feitas considerações, tenho que o juízo não foi garantido, 

faltando condição de procedibilidade ao presente expediente. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA REJEITADOS OS 

PRESENTES EMBARGOS, com resolução de mérito, com fulcro nos 

entendimentos apresentados alhures. Sem condenação de honorários, a 

teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Condeno o embargante as 

custas processuais por expressa previsão no art. 55, paragrafo único, II 

da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos 

do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 24 de 

Novembro 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000713-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA RODRIGUES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO SOARES DE MORAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referencia do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

ação em momento de execução. Consta apresentação de pedido, que 

deve ser recebido como embargos a execução. Importante frisar, 

consoante os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, em especial os da efetividade e segurança jurídica, é 

cediço que, embora oponíveis embargos à execução em sede de 

execução de título (extra)judicial, a parte oponente deve observar sempre 

pelo menos três aspectos essências. O primeiro se refere à temática que 

pode ser debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei 

deste rito, é autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. 

Vejamos: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Confirma esta evidencia, 

apontando que não incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos 

para embargar a execução da sentença estão disciplinados no art. 52, 

inciso IX, da Lei 9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela 

Lei 11.232/05 (XXI Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática 

estabelecida, os embargos não são o expediente correto, devendo, 

portanto esse tipo de defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo 

retro mencionado, sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, 

sob pena de rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do 

recurso de embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). Feitas considerações, tenho que estão sendo abordadas 

matérias fora da permissão de discussão desta esfera, razão pela qual 

deve o presente ser extinto. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

SUGESTIONO SEJA REJEITADOS OS PRESENTES EMBARGOS, com 

resolução de mérito, com fulcro nos entendimentos apresentados alhures. 

Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Condeno o embargante as custas processuais por expressa 

previsão no art. 55, paragrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 24 de Novembro 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000233-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA ARGOLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO OAB - MT9707/B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CELIOMAR RODRIGUES FARIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referencia do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

ação em momento de execução. Consta apresentação de pedido, que 

deve ser recebido como embargos a execução. Importante frisar, 

consoante os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, em especial os da efetividade e segurança jurídica, é 

cediço que, embora oponíveis embargos à execução em sede de 

execução de título (extra)judicial, a parte oponente deve observar sempre 

pelo menos três aspectos essências. O primeiro se refere à temática que 

pode ser debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei 

deste rito, é autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. 

Vejamos: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Confirma esta evidencia, 

apontando que não incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos 

para embargar a execução da sentença estão disciplinados no art. 52, 

inciso IX, da Lei 9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela 

Lei 11.232/05 (XXI Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática 

estabelecida, os embargos não são o expediente correto, devendo, 

portanto esse tipo de defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo 

retro mencionado, sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, 

sob pena de rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do 

recurso de embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). Feitas considerações, tenho que estão sendo abordadas 

matérias fora da permissão de discussão desta esfera, razão pela qual 

deve o presente ser extinto, e a garantia não foi efetiva e 

documentalmente aceitável. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

SUGESTIONO SEJA REJEITADOS OS PRESENTES EMBARGOS, com 

resolução de mérito, com fulcro nos entendimentos apresentados alhures. 

Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Condeno o embargante as custas processuais por expressa 

previsão no art. 55, paragrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 24 de Novembro 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004867-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI HAYASHIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA HAYASHIDA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1004867-28.2017.8.11.0006 REQUERENTE: SIDNEI HAYASHIDA 

INVENTARIADO: LUIZA HAYASHIDA Vistos etc. Trata-se de pedido de 

alvará judicial proposto pelo inventariante Sidnei Hayashida nos autos de 

inventário de Luiza Hayashida. Pretende o inventariante autorização 

judicial para outorga de alvará judicial para ratificação de escritura pública 

do imóvel devidamente matriculado sob o n.º R4-12.582, Livro 2, fls. 01F 

do RGI com 166ha6666m² alienado mediante escritura pública de compra e 

venda em favor de Sebastião Silva e Maria Jose Lemos Silva. Narra o 

inventariante, em síntese, que os adquirentes supramencionados 

realizaram a compra 80,3423% da área total de 166ha6.666m² de imóvel 

rural denominado “Fazenda Sol Nascente” pertencentes à “de cujus” Luiza 

Hayashida e seus herdeiros Cesar Hayashida, Sidnei Hayashida e 

Nylthemon Kunidi Hayashida e cônjuges e, posteriormente, a área 

remanescente de 19,6577% do referido imóvel de Martha Matsumi 

Hayashi, herdeira falecida, conforme escrituras públicas acostadas aos 

autos. Narra, ainda, que no momento do registro e averbação da escritura 

junto à matrícula do imóvel, a Tabeliã não o fez conforme nota devolutiva 

acostada aos autos em razão do herdeiro Cesar Hayashida apesar de ser 

divorciado, constou como casado com a pessoa de Valéria de Souza 

Hayashida. Relata que os compradores diligenciaram até o domicílio da 

ex-esposa do herdeiro Cesar Hayashida para anuência e ratificação da 

escritura pública, contudo, neste ínterim, sobreveio o falecimento de Luiza 

Hayashida, o que inviabilizou o ato de registro do imóvel, dependendo, 

assim, de autorização judicial para transmissão definitiva do referido bem. 

Salienta, por fim, que os adquirentes formalizaram notificação extrajudicial 

para obtenção do registro do imóvel para realização de suas atividades 

rurais, razão pela qual o inventariante requer a expedição do respectivo 

alvará. É O RELATÓRIO. DECIDO. Analisando detidamente os documentos 

carreados aos autos, verifica-se que os adquirentes efetuaram a compra 

do imóvel em comento por meio de escritura pública e que até a presente 

data não fora registrado em tempo ante situações supervenientes e 

alheias a sua vontade e que têm impossibilitado de usar, gozar e dispor da 

faculdade de proprietários, razão pela qual não há óbice quanto à tutela 

pretendida. Dessa maneira, a concessão de alvará judicial, no caso em 

tela, é medida cabível, haja vista que se trata de questão simples, que não 

demanda mais provas, à luz dos documentos já acostados aos autos. 

Sobre a matéria, já se decidiu: "(...) O Alvará judicial é um procedimento de 

jurisdição voluntária, em que se objetiva a expedição de um mandado 

judicial para determinar a prática de um ato, sendo, pois, um meio hábil 

para solucionar pequenas questões e, em muitos casos, para evitar o 

processo demorado. (...)." (TJMS - Quarta Turma Cível - Agravo n° 

2001.004418-0, Nova Andradina - Relator: Exmo. Sr. Des. João Batista da 

Costa Marques). Diante do exposto, haja vista a documentação 

apresentada que demonstra DEFIRO o pedido (ID 14651299), autorizando 

o inventariante Sidnei Hayashida a ratificar a escritura pública de compra e 

venda do imóvel matriculado sob o n.º R4-12.582, Livro 2, fls. 01F do RGI 
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local ante o falecimento de Luiza Hayashida, devendo o Cartório de 

Registros proceder com o devido registro em favor dos adquirentes. 

Ademais, intime-se o inventariante, via advogado constituído, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, dê prosseguimento no feito, conforme 

determinado (ID 9814842), devendo acostar aos autos as certidões 

negativas de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal, comprovante de recolhimento do ITCD, plano de 

partilha, sob pena de aplicação do disposto nos art. 622, II ou art. 485, III, 

ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se o competente alvará de 

autorização, sem prejuízo das demais exigências a ser feita pelo Cartório 

de Registro de Imóveis. Deverá ser prestadas contas no prazo de 30 

(trinta) dias a contar da expedição do alvará. Expeça-se o competente 

Alvará de Judicial. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 9 de novembro 

de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005194-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JASOM ABRAAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005194-70.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JASOM ABRAAO DA SILVA 

REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos etc. Diante da manifestação da seguradora, intime-se 

o requerente para, querendo, manifestar em 05 (cinco) dias. Decorrido o 

prazo e devidamente certificado, à conclusão. Às providências. 

Cumpra-se. Cáceres, 27 de novembro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000479-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRICOLA PAES DE BARROS OAB - MT0006700A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000479-19.2016.8.11.0006 REQUERENTE: FELICIANO FERREIRA 

REQUERIDO: ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FERREIRA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos proposta por Feliciano 

Ferreira em desfavor de Ana Paula do Espírito Santo Ferreira, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Aduz o requerente que a requerida já 

atingiu a maioridade civil, bem como não se encontra trabalhando. Relata, 

ainda, que em virtude da constituição de nova família, sofreu mudança na 

sua situação financeira, fato que dificulta o encargo de manter a pensão 

alimentícia da requerida, assim como a manutenção da sua atual família. 

Assim, requer seja julgada a ação totalmente procedente, de modo a 

cessar os descontos em sua folha de pagamento. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. Recebida a inicial no evento n. 1406451, 

momento em que fora determinada a citação da requerida e designada 

audiência de conciliação. A audiência de conciliação restou infrutífera 

(evento n. 1684963), vindo a requerida a apresentar contestação no 

evento n. 1875172, pugnando pela improcedência da ação. Impugnação à 

contestação no evento n. 2477671, requerendo a procedência da exordial 

ou a redução do valor da pensão para R$ 400,00 (quatrocentos) reais, até 

o término do curso técnico. É o relatório. Decido. Não havendo nenhuma 

irregularidade ou vício a ser sanado, nem preliminares alegadas e, por não 

haver necessidade de outras provas, cabe o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 330, I, do CPC. Com efeito, estabelece o artigo 

1.699 do referido Código Civil que: “Se, fixados os alimentos, sobrevier 

mudança na fortuna de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá 

o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, 

redução, ou majoração do encargo”. Logo, havendo dissonância no 

binômio estabelecido pelo parágrafo 1º do artigo 1.694 do mesmo código, 

pode-se ingressar com ação de exoneração ou com revisional de 

alimentos. Na ação de exoneração, deve o alimentante comprovar a total 

desnecessidade do alimentado ou a incapacidade absoluta em prestar os 

alimentos, ou, ainda, o surgimento de causa extintiva do dever alimentar, 

como o casamento, a união estável, o concubinato do credor ou o 

procedimento indigno em relação ao devedor (artigo 1.708 do Código Civil). 

Com o desaparecimento do poder familiar, em razão da maioridade civil, o 

dever de sustento transmuta-se em obrigação alimentar, submetendo-se 

ao binômio necessidade/possibilidade, mas não mais ao fator etário. Certo 

é que o advento da maioridade dos filhos não enseja, por si só, a 

exoneração dos alimentos. No entanto, tal circunstância faz cessar a 

presunção de necessidade, passando a ser ônus do alimentado a prova 

de que ainda precisa de auxílio financeiro. No presente caso, o pleito 

exoneratório vem amparado na alegação de desnecessidade por parte da 

alimentada, que é maior de idade e possui capacidade de manter-se por si 

só, visto que possui emprego fixo. Em análise aos autos, verifica-se que a 

requerida atualmente é maior de idade, além de ser pessoa jovem e apta 

ao trabalho, sem problemas de saúde ou incapacitantes para tanto. 

Entretanto, a Requerida trouxe aos autos provas suficientes a comprovar 

sua condição de estudante, vez que está matriculada em curso de técnico 

de enfermagem, devendo, portanto, ser mantida a pensão alimentícia. 

Nesse sentido: CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS. MAIORIDADE. OBRIGAÇÃO DE ALIMENTAR. NECESSIDADE 

DE COMPROVAÇÃO. UNIVERSITÁRIO. 1. Em respeito exatamente ao 

primado necessidade/possibilidade, que orienta a prestação alimentícia, no 

ordenamento jurídico pátrio, a necessidade de alimentos somente admite 

presunção quando decorrente do poder familiar, ocasião em que os pais, 

ainda, encontram-se submetidos legalmente ao dever de sustento. 

Qualquer outra hipótese deve depender de comprovação tanto da 

necessidade quanto da possibilidade (art. 1695 do Código Civil). 2. Em 

consonância com a súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça e com o 

disposto no artigo 1.695 do Código Civil, após atingir a maioridade civil, 

deve o alimentado comprovar não apenas a necessidade, mas a 

impossibilidade de se manter por meio do próprio lavor. 3. Demonstrada a 

necessidade da alimentada - estudante universitária e problemas de saúde 

–, impõe-se a manutenção da obrigação de prestar alimentos, não 

obstante a redução do percentual aplicado. 4. Apelo provido. Sentença 

reformada. (TJ-DF - Apelação Cível : APC 20140710300929 - 3ª Turma 

Cível; Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Publicado no DJE : 29/01/2016 . Pág.: 

191) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO 

ALIMENTAR. MAIORIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO DO PENSIONAMENTO. 

ALIMENTANDA QUE ENCONTRA-SE MATRICULADA EM CURSO 

SUPERIOR. NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS, VERIFICA-SE TANTO O DEVER DE 

SUSTENTO DECORRENTE DO PÁTRIO PODER, QUANTO A DO 

PARENTESCO, QUE DIZ RESPEITO AOS FILHOS MAIORES QUE NÃO TÊM 

CONDIÇÕES DE PROVER. NA LINHA JURISPRUDENCIAL DO E. SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ESTANDO A OBRIGAÇÃO ASSENTADA 

EXCLUSIVAMENTE NO PÁTRIO PODER, A MAIORIDADE CIVIL DO 

ALIMENTADO PÕE FIM A PENSÃO ALIMENTAR (ART. 1.635, INCISO IV, DO 

CC), PODENDO SER ESTENDIDA, PORÉM, NA HIPÓTESE DE ESTAR O 

FILHO MAIOR MATRICULADO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, COMO NA 

HIPÓTESE DOS AUTOS. PROVIMENTO, DE PLANO, DO RECURSO. (TJ-RJ - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO : AI 00478188920138190000 RJ – Sétima 

Câmara Cível; Relator DES. RICARDO COUTO DE CASTRO; Publicação em 

29/11/2013 11:24) Ademais, quanto ao pedido de diminuição do valor dos 

alimentos até que a Requerida encerre o curso técnico, formulado na 

petição de impugnação a contestação, entendo que a quantia acordada 

entre as partes a título de pensão alimentícia é equânime e não deve ser 

alterada, haja vista que o requerente não trouxe aos autos prova da 

alteração da sua situação fática financeira que permitissem decisão 

diferente. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

na exordial, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Cáceres, 23 de novembro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000479-19.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRICOLA PAES DE BARROS OAB - MT0006700A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000479-19.2016.8.11.0006 REQUERENTE: FELICIANO FERREIRA 

REQUERIDO: ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FERREIRA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos proposta por Feliciano 

Ferreira em desfavor de Ana Paula do Espírito Santo Ferreira, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Aduz o requerente que a requerida já 

atingiu a maioridade civil, bem como não se encontra trabalhando. Relata, 

ainda, que em virtude da constituição de nova família, sofreu mudança na 

sua situação financeira, fato que dificulta o encargo de manter a pensão 

alimentícia da requerida, assim como a manutenção da sua atual família. 

Assim, requer seja julgada a ação totalmente procedente, de modo a 

cessar os descontos em sua folha de pagamento. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. Recebida a inicial no evento n. 1406451, 

momento em que fora determinada a citação da requerida e designada 

audiência de conciliação. A audiência de conciliação restou infrutífera 

(evento n. 1684963), vindo a requerida a apresentar contestação no 

evento n. 1875172, pugnando pela improcedência da ação. Impugnação à 

contestação no evento n. 2477671, requerendo a procedência da exordial 

ou a redução do valor da pensão para R$ 400,00 (quatrocentos) reais, até 

o término do curso técnico. É o relatório. Decido. Não havendo nenhuma 

irregularidade ou vício a ser sanado, nem preliminares alegadas e, por não 

haver necessidade de outras provas, cabe o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 330, I, do CPC. Com efeito, estabelece o artigo 

1.699 do referido Código Civil que: “Se, fixados os alimentos, sobrevier 

mudança na fortuna de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá 

o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, 

redução, ou majoração do encargo”. Logo, havendo dissonância no 

binômio estabelecido pelo parágrafo 1º do artigo 1.694 do mesmo código, 

pode-se ingressar com ação de exoneração ou com revisional de 

alimentos. Na ação de exoneração, deve o alimentante comprovar a total 

desnecessidade do alimentado ou a incapacidade absoluta em prestar os 

alimentos, ou, ainda, o surgimento de causa extintiva do dever alimentar, 

como o casamento, a união estável, o concubinato do credor ou o 

procedimento indigno em relação ao devedor (artigo 1.708 do Código Civil). 

Com o desaparecimento do poder familiar, em razão da maioridade civil, o 

dever de sustento transmuta-se em obrigação alimentar, submetendo-se 

ao binômio necessidade/possibilidade, mas não mais ao fator etário. Certo 

é que o advento da maioridade dos filhos não enseja, por si só, a 

exoneração dos alimentos. No entanto, tal circunstância faz cessar a 

presunção de necessidade, passando a ser ônus do alimentado a prova 

de que ainda precisa de auxílio financeiro. No presente caso, o pleito 

exoneratório vem amparado na alegação de desnecessidade por parte da 

alimentada, que é maior de idade e possui capacidade de manter-se por si 

só, visto que possui emprego fixo. Em análise aos autos, verifica-se que a 

requerida atualmente é maior de idade, além de ser pessoa jovem e apta 

ao trabalho, sem problemas de saúde ou incapacitantes para tanto. 

Entretanto, a Requerida trouxe aos autos provas suficientes a comprovar 

sua condição de estudante, vez que está matriculada em curso de técnico 

de enfermagem, devendo, portanto, ser mantida a pensão alimentícia. 

Nesse sentido: CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS. MAIORIDADE. OBRIGAÇÃO DE ALIMENTAR. NECESSIDADE 

DE COMPROVAÇÃO. UNIVERSITÁRIO. 1. Em respeito exatamente ao 

primado necessidade/possibilidade, que orienta a prestação alimentícia, no 

ordenamento jurídico pátrio, a necessidade de alimentos somente admite 

presunção quando decorrente do poder familiar, ocasião em que os pais, 

ainda, encontram-se submetidos legalmente ao dever de sustento. 

Qualquer outra hipótese deve depender de comprovação tanto da 

necessidade quanto da possibilidade (art. 1695 do Código Civil). 2. Em 

consonância com a súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça e com o 

disposto no artigo 1.695 do Código Civil, após atingir a maioridade civil, 

deve o alimentado comprovar não apenas a necessidade, mas a 

impossibilidade de se manter por meio do próprio lavor. 3. Demonstrada a 

necessidade da alimentada - estudante universitária e problemas de saúde 

–, impõe-se a manutenção da obrigação de prestar alimentos, não 

obstante a redução do percentual aplicado. 4. Apelo provido. Sentença 

reformada. (TJ-DF - Apelação Cível : APC 20140710300929 - 3ª Turma 

Cível; Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Publicado no DJE : 29/01/2016 . Pág.: 

191) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO 

ALIMENTAR. MAIORIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO DO PENSIONAMENTO. 

ALIMENTANDA QUE ENCONTRA-SE MATRICULADA EM CURSO 

SUPERIOR. NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS, VERIFICA-SE TANTO O DEVER DE 

SUSTENTO DECORRENTE DO PÁTRIO PODER, QUANTO A DO 

PARENTESCO, QUE DIZ RESPEITO AOS FILHOS MAIORES QUE NÃO TÊM 

CONDIÇÕES DE PROVER. NA LINHA JURISPRUDENCIAL DO E. SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ESTANDO A OBRIGAÇÃO ASSENTADA 

EXCLUSIVAMENTE NO PÁTRIO PODER, A MAIORIDADE CIVIL DO 

ALIMENTADO PÕE FIM A PENSÃO ALIMENTAR (ART. 1.635, INCISO IV, DO 

CC), PODENDO SER ESTENDIDA, PORÉM, NA HIPÓTESE DE ESTAR O 

FILHO MAIOR MATRICULADO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, COMO NA 

HIPÓTESE DOS AUTOS. PROVIMENTO, DE PLANO, DO RECURSO. (TJ-RJ - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO : AI 00478188920138190000 RJ – Sétima 

Câmara Cível; Relator DES. RICARDO COUTO DE CASTRO; Publicação em 

29/11/2013 11:24) Ademais, quanto ao pedido de diminuição do valor dos 

alimentos até que a Requerida encerre o curso técnico, formulado na 

petição de impugnação a contestação, entendo que a quantia acordada 

entre as partes a título de pensão alimentícia é equânime e não deve ser 

alterada, haja vista que o requerente não trouxe aos autos prova da 

alteração da sua situação fática financeira que permitissem decisão 

diferente. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

na exordial, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Cáceres, 23 de novembro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002014-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. A. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA LIMA OAB - MT24173/O-O (ADVOGADO(A))

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES OAB - MT24044/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002014-12.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARILZA DE ARAUJO 

DUARTE REQUERIDO: ADRIANO RODRIGUES DUARTE Vistos etc. 

Proceda-se a desabilitação da Defensoria Pública dos autos, vez que a 

requerente constituiu advogado. Em seguida, intime-se a requerente, via 

advogada constituída, para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 5 de novembro de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 16873 Nr: 5682-28.2006.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABIGAIL FONTES RAMIRES, FRANCISCO SÉRGIO 

PEREIRA RAMIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO AFONSO RAMIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUES SOUTO DA COSTA E 

FARIA - OAB:389, JOE ORTIZ ARANTES - OAB:1166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 122 de 1025



 Vistos etc.

Intimem-se os herdeiros para manifestar acerca do pedido de folhas retro, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, venham os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 10292 Nr: 652-22.2000.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAULIO CÉZAR GONÇALVES ESPÍNDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BRAULIO SILVARES ESPINDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Vistos.

Primeiramente, quanto à pretensão de folhas retro, de que seja oficiado à 

Prefeitura Municipal de Cáceres solicitando os débitos devidos pelo 

espólio, esta não merece acolhimento, haja vista que tais diligências 

cabem à parte interessada. Ainda, não incumbe a este juízo adentrar no 

mérito de débitos prescritos ou duplicados junto àquele órgão, razão pela 

qual indefiro o pedido.

Pretende o espólio Bráulio Silvares Espíndola a expedição de alvará judicial 

para a transferência do domínio do imóvel urbano denominado loteamento 

Jardim Celeste I, quadra 1, lote 05, cuja venda foi realizada em julho de 

1983, ao Sr. Lucrécio Ribeiro de Moura (fls. 2626/2628).

 Com efeito, considera-se “incidental” o alvará requerido no curso do 

processo de inventário ou arrolamento, quando formulado por 

inventariante, herdeiro ou sucessor.

Assim, analisando o pedido formulado, tenho que o interesse do 

requerente, no caso vertente, encontra-se protegido, devendo para tanto 

ser autorizada a transferência do imóvel, uma vez que não existe nenhum 

óbice aparente à concessão deste, considerando que a venda do bem do 

espólio foi realizada em pelo próprio “de cujos”, em vida.

 Diante do exposto, com amparo no art. 619, I, do CPC, DEFIRO o Alvará 

Judicial pretendido pelo inventariante, para que promova a transferência 

do domínio do imóvel urbano denominado loteamento Jardim Celeste I, 

quadra 1, lote 05, ao Sr. Lucrécio Ribeiro de Moura.

Ressalvo expressamente que deverá o requerente, prestar contas nos 

autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Expeça-se o competente alvará.

Ademais, intime-se o inventariante, para manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca da manifestação de fls. 2611/2615.

Ainda, certifique-se acerca da anotação do patrono do espólio de Ana 

Antonia da Cunha, conforme requerido no item I de fl. 2165, bem como 

reitere a intimação do Perito, Sr. Adilson Reis, para que apresente as 

informações necessárias nos autos conforme determinado às fls. 

1772/1790, sob pena de desobediência.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 243335 Nr: 10181-35.2018.811.0006

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:16024 MT

 Vistos etc.

Designo audiência de apresentação para o dia 04/12/2018, às 17h30min.

Tendo em vista que o adolescente está representado por advogado 

constituído (fls. 47/48), intime-se através deste.

Comunique-se à direção do Centro Socioeducativo.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243335 Nr: 10181-35.2018.811.0006

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:16024 MT

 Vistos etc.

Designo audiência de apresentação para o dia 04/12/2018, às 17h30min.

Tendo em vista que o adolescente está representado por advogado 

constituído (fls. 47/48), intime-se através deste.

Comunique-se à direção do Centro Socioeducativo.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 180005 Nr: 2258-60.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAG, GG, MCG, MGDD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051, SILMARA PINHEIRO 

LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Klein Dias - 

OAB:MT0014062O, IRIMAR DELBONI FILHO - OAB:246.292 OAB/SP, 

JOSÉ ANTÔNIO MARTINS BARALDI - OAB:171.500 SP, LEANDRO IVAN 

BERNARDO - OAB:189.282-SP, THAMEYA LOURENÇO BARBOSA SILVA 

- OAB:297.478/SP, VINICIUS DE OLIVEIRA SOARES - OAB:307832

 Vistos etc.

Primeiramente, extraia-se a petição e documentos juntados às fls. 

203/306, tendo em vista pertencer ao feito de código nº 220042.

Após, certifique-se se a parte autora foi intimada acerca da certidão de 

fls. 199/200. Em caso negativo, proceda-se com o necessário, para que, 

querendo, seja apresentada impugnação à contestação.

Decorrido o prazo de impugnação, o que deverá ser certificado, venham 

os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 228081 Nr: 12893-32.2017.811.0006

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de ROBERTO GREEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a emenda à inicial.

Trata-se de pedido de Habilitação nos Autos de Inventário proposto por 

Tulio Aurelio Campos Fontes em desfavor do Espólio de Roberto Green.

Intime-se a Inventariante, Marta de Cassia Green Bruneri, para 

manifestar-se nestes autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos.

As providencias necessárias. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 229273 Nr: 745-52.2018.811.0006

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IVC, CVV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO MUNIZ PONTES - 

OAB:22.257-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Trata-se de autorização judicial para suprimento de consentimento paterno 

proposta por Imelda Valdes Cordeiro por si e representando Camila 

Vazquez Valdez em desfavor de Luiz Henrique Vazquez Robles, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Em petitório de fls. retro, a parte autora pugna pela desistência da ação, 

em razão da perda do objeto da presente demanda.

Diante do exposto, homologo a desistência e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

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

anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214115 Nr: 2434-68.2017.811.0006

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

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEB, ADG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE APARECIDA BARBOSA 

DO NASCIMENTO - OAB:23635/OAB, CAMILA GONZAGA VANINI - 

OAB:23.640/O, CIBELI SIMÕES SANTOS - OAB:11.468 MT, RICHARD 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:23.636/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:17095/B, Manoel Alvares Campos Júnior - OAB:9791

 Certifico que intimo, via DJE, o advogado JOSÉ DE CASTRO JUNIOR, do 

contido na R. Decisão abaixo transcrita: Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifico que, apesar da contestação de fls. 

144/151, não consta dos autos instrumento do mandato ou 

substabelecimento, razão pela qual determino a intimação do Dr. José de 

Castro Junior para que proceda à regularização processual.

 A fim de evitar qualquer prejuízo à requerida Camila Elias Balbino, nomeio 

a Defensoria Pública para representa-la no presente ato, no prazo de 03 

dias.

Quanto ao pedido de substituição de testemunhas, concedo o prazp de 03 

dias para manifestação dos requeridos.

Após, venham os autos conclusos com urgência.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213062 Nr: 1649-09.2017.811.0006

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APP, GVDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7.388/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo, via DJE, o advogado da parte autora, para que se 

manifeste no prazo legal, quanto ao endereço de ANDERSON PEDRO 

PIACENTINE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180005 Nr: 2258-60.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAG, GG, MCG, MGDD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051, SILMARA PINHEIRO 

LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Klein Dias - 

OAB:MT0014062O, IRIMAR DELBONI FILHO - OAB:246.292 OAB/SP, 

JOSÉ ANTÔNIO MARTINS BARALDI - OAB:171.500 SP, LEANDRO IVAN 

BERNARDO - OAB:189.282-SP, THAMEYA LOURENÇO BARBOSA SILVA 

- OAB:297.478/SP, VINICIUS DE OLIVEIRA SOARES - OAB:307832

 Vistos etc.

Primeiramente, extraia-se a petição e documentos juntados às fls. 

203/306, tendo em vista pertencer ao feito de código nº 220042.

Após, certifique-se se a parte autora foi intimada acerca da certidão de 

fls. 199/200. Em caso negativo, proceda-se com o necessário, para que, 

querendo, seja apresentada impugnação à contestação.

Decorrido o prazo de impugnação, o que deverá ser certificado, venham 

os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220042 Nr: 7218-88.2017.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME APARECIDO GREEN, MARIA CELIA GREEN 

ZACHI, GILBERTO GREEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA DE CÁSSIA GREEN BRUNERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO IVAN BERNARDO - 

OAB:189.282-SP, VINICIUS DE OLIVEIRA SOARES - OAB:307832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, tendo em vista a ausência de legitimidade da parte, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Condeno os requerentes 

ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, declarando suspensa, todavia, sua 

exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Após o trânsito em julgado, certifiquem-se e arquivem-se 

os autos, com as anotações necessárias. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180699 Nr: 2672-58.2015.811.0006

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME APARECIDO GREEN, MARIA CELIA GREEN 

ZACHI, MARTA DE CÁSSIA GREEN BRUNERI, GILBERTO GREEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de ROBERTO GREEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO IVAN BERNARDO - 

OAB:189.282-SP, VINICIUS DE OLIVEIRA SOARES - OAB:307832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento no artigo 622 e seus incisos, do Código de 

Processo Civil, julgo improcedente o pedido de remoção da Sra Marta de 

Cássia Green do cargo de inventariante. Intimem-se, após o decurso do 

prazo recursal, arquive-se, trasladando cópia aos autos principais.Às 

providências. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002687-73.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17445/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. L. D. O. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002687-73.2016.8.11.0006 REQUERENTE: SOLLANGE DA SILVA RAMOS 

REQUERIDO: JOAO BATISTA LUCIANO DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se de 

manifestação dos requerentes requerendo o restabelecimento de prazo 

para emenda à inicial tendo em vista a ocorrência de erro no sistema 

processual, o qual não assinou a petição e documentos anexos, 

ensejando o indeferimento (ID 7309055). Narra, ainda, que o erro foi 

comunicado ao suporte técnico e fora solucionado a questão da 

assinatura digital, razão pela qual requer a devolução do prazo, uma vez 

que a inicial foi emendada tempestivamente. É o necessário. DECIDO. 

Tendo em vista o princípio da fungibilidade e não havendo prejuízo a 

quaisquer das partes, recebo a presente como embargos de declaração, 

ante sua tempestividade. Conheço os embargos e acolho-os, visto que, 

quando proferida a sentença, inexistia nos autos comprovação de 

manifestação dos requerentes acerca da determinação de emenda à 
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inicial. Os requerentes lograram êxito na comprovação do erro do sistema 

processual mediante comunicação ao suporte técnico, que por sua vez, 

solucionou o problema que lhes foram apresentados. Dessa maneira, 

revogo a sentença de ID 7309055 e admito a emenda à inicial, e tendo em 

vista que o presente feito trata de interesse de incapaz, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, 

inciso II, do CPC. Em seguida, à conclusão. Intimem-se. As providências. 

Cumpra-se. Cáceres, 26 de novembro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

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

Processo Número: 1006582-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. N. D. O. (AUTOR(A))

I. V. N. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. D. C. (RÉU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006582-71.2018.8.11.0006 AUTOR(A): ISABELLY VITORIA NUNES DA 

CUNHA, ADRIANE NUNES DE OLIVEIRA RÉU: SÉRGIO DIVINO DA CUNHA 

Vistos etc. Processe-se em segredo de justiça. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o 

que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Cite-se 

o devedor executado, no endereço constante na inicial, nos termos do art. 

528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da pensão alimentícia, com os acréscimos legais, bem como as 

parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária da 

representante da Exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528, § 3.º). Decorrido o prazo mencionado e 

devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 

Ciência ao Ministério Público. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 27 de 

novembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004376-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON MACIEL DOS SANTOS SONAQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DO RECURSO IMPULSIONAMENTO PARA 

CONTRARRAZOAR Certifico que as apelações retro apresentadas pelas 

partes são tempestivas. Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade 

de que a partes apeladas, na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, 

apresente contrarrazões ao recurso interposto. Cáceres/MT, 27 de 

novembro de 2018. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003199-56.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAX NET SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DO RECURSO IMPULSIONAMENTO PARA 

CONTRARRAZOAR Certifico que a apelação retro interposta pela parte 

apelante é tempestiva. Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de 

que a parte apelada, na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, 

apresente contrarrazões ao recurso interposto. Cáceres/MT, 27 de 

novembro de 2018. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006562-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE MARIA DE JESUS JANONES (EXECUTADO)

MARLUCIA HILARIO MARTINS (EXECUTADO)

CELSO JANONES DE SOUZA (EXECUTADO)

PLACART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (EXECUTADO)

NATTANN JANONES DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 - 

Comprovado o recolhimento das custas do processo na forma 

determinada acima, passa-se desde já a apreciar a demanda. Trata-se de 

execução por quantia certa embasada em título executivo extrajudicial 

(artigo 784 do CPC) em que se busca a expropriação de bens do devedor 

para a satisfação de crédito decorrente de obrigação certa, líquida e 

exigível na forma do artigo 783 do CPC. Desse modo, preenchidos os 

pressupostos legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da 

citação, inteligência do artigo 829 do CPC. CONSTE expressamente no 

mandado/carta precatória de citação as determinações contidas no §1º do 

mesmo dispositivo. Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao 

depósito do valor correspondente às diligências a serem promovidas por 

Oficial de Justiça, cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na 

Portaria expedida pela Diretoria de Foro. INTIME-SE a parte requerente 

para promover o recolhimento das diligências no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção do processo por perda superveniente do 

interesse de agir e ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, 

ambos do CPC). 3 – Na hipótese do Oficial de Justiça não encontrar a 

parte executada, deverá proceder ao arresto de tantos bens quantos 

bastem para garantia da execução (art. 830, caput CPC), devendo nos 

dez dias seguintes à efetivação do arresto procurar a parte devedora 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (§1º). 4 – Caso não seja efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de Justiça autorizado a 

proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens móveis ou imóveis de 

propriedade ou que estejam na posse direta do devedor, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 

829, §1°, do Código de Processo Civil). 5 – ADVIRTA-SE expressamente o 

credor que os bens móveis eventualmente penhorados deverão 

obrigatoriamente ser depositados junto ao exequente, que assumirá o 

encargo de fiel depositário, responsável ainda por providenciar e custear 

a remoção dos bens, sob pena de preclusão do direito que lhe assiste a 

execução, com a liberação da penhora. 6 – Ficará o Oficial de Justiça 

autorizado a deixar de cumprir a ordem se o exequente deixar de fornecer 

os meios necessários para a remoção imediata do bem móvel, 
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oportunidade que ocasionará a preclusão da possibilidade de penhora de 

bens da mesma natureza. 7 – Não havendo pagamento da dívida, penhora 

ou arresto na forma autorizada nos itens 2 e 3 desta decisão, tendo em 

vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do CPC, 

INTIME-SE a parte exequente para que requeira as providências que 

entender necessárias no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os honorários advocatícios a serem 

pagos pela executada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, ressaltando que, no caso de pagamento integral da dívida no 

prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela metade (art. 827, §1º 

CPC). 9 – Havendo requerimento, este Juízo DEFERE a expedição de 

certidão da admissão da execução na forma do artigo 828 do CPC, bem 

como a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 782, 

§3º do CPC. 10 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 27 de novembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006412-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ GONCALVES (AUTOR(A))

M. C. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 27 de novembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006487-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYSON DIAS DE LIMA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 27 de novembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005318-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PIRES ORTEGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO CARVALHO DA SILVA OAB - RJ60922 (ADVOGADO(A))

LIVIA CARVALHO DA SILVA FANECO OAB - SP335344 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUES E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Considerando que a documentação 

trazida deixa margem de dúvidas acerca da situação financeira da parte, 

OPORTUNIZA-SE a parte requerente a juntada de extratos bancários 

comprovando movimentação financeira, bem como extratos de cartões de 

crédito dos últimos 6 (seis) meses, ainda, certidões negativas de 

propriedade de imóveis e de veículos automotores, consignando-se prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da AJG. 2 – Em seguida, 

volte o processo CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 27 de 

novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006482-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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ARIOVALDO BARBOSA DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE ASSIS SARTORI OAB - MS15823 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA VERISSIMO GONCALVES OAB - MS8270 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 - DETERMINA-SE a remessa dos autos para o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), 

para inclusão na pauta do mutirão de perícias DPVAT. 3 – Caso haja 

documentação faltante ou pendência de diligências a serem custeadas 

pela parte interessada, INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio 

eletrônico visando a regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 4 – Após o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Às 

providências. Cáceres/MT, 27 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006496-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J BATISTA DA SILVA FUNERARIA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580/O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS CORREA DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006496-03.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

J BATISTA DA SILVA FUNERARIA - ME RÉU: MARCOS VINICIUS CORREA 

DA COSTA 1 – A fim de possibilitar a análise do pleito de gratuidade de 

justiça formulado na exordial e ainda não apreciado pelo Juízo, com 

fundamento no art. 99, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte embargante, por 

meio de seu advogado (DJE), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, sob pena de 

indeferimento do pedido. Saliente-se que os documentos constantes dos 

autos revelam ser a parte embargante funcionária pública estadual, além 

de que a demanda que originou a contratação dos serviços advocatícios, 

cujos honorários são executados, envolvem grande soma de dinheiro. 

Ademais, sequer se depara com declaração de hipossuficiência nos 

autos. 2 – Após, venham os autos CONCLUSOS para as devidas 

deliberações. 3 – CUMPRA-SE. CÁCERES, 22 de novembro de 2018. 

Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006522-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006522-98.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUCIANO ROSA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS 1 – A fim de possibilitar a análise do pleito de 

gratuidade de justiça formulado na exordial e ainda não apreciado pelo 

Juízo, com fundamento no art. 99, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE, por meio de seu advogado (DJE), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

ante a insuficiência de provas apresentadas, sob pena de indeferimento 

do pedido. 2 – Após, venham os autos CONCLUSOS para as devidas 

deliberações. 3 – CUMPRA-SE. CÁCERES, 22 de novembro de 2018. 

Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006529-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREI ELBER JULIANO SEONACA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de 

novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006424-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GONCALVES NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006489-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERI DE SOUZA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006360-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAUREANO CEBALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

DOMAZI CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 27 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002311-87.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA BUENO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALYSON SILVA BUENO OAB - MT0020903A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ OTÁVIO DE SOUZA (RÉU)

Outros Interessados:

NILZALINA CEZARIA DA SILVA FERNANDES (TESTEMUNHA)

JUNIOR PAULO ZOCAL (TESTEMUNHA)

ANTONIA CESARIA DA SILVA MARQUES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002311-87.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

ALEXANDRA BUENO PEREIRA RÉU: JOSÉ OTÁVIO DE SOUZA 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida, apesar de 

devidamente citada por edital, não apresentou contestação. 1 - Uma vez 

decorrido o prazo sem manifestação, este Juízo NOMEIA a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso como curadora especial do promovido 

ESPÓLIO DE JOSE OTAVIO DE SOUZA, a qual deverá ser intimada 

pessoalmente para apresentar resposta em favor do requerido, no prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC. 2 – Na sequência, 

INTIME-SE a autora para requerer o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias. 3 – Por fim, CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. CÁCERES, 26 de 

novembro de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004760-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA COELHO PARE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004760-81.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA AUXILIADORA COELHO PARE RÉU: MANOEL ALVARES CAMPOS 

JUNIOR Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente não 

fora encontrada para eu comparecimento à audiência e 

conciliação/mediação, conforme id. 13260169. 1 - INTIME-SE a Defensoria 

Pública para que, no prazo de 10 (dez) dias, acoste aos autos o endereço 

atual da requerente, sob pena de extinção do feito. 2 - Aportando a 

indicação da localização da parte promovente, REMETAM-SE os autos ao 

CEJUSC desta Comarca para a realização de nova audiência de 

conciliação/mediação, devendo a parte requerida ser intimada via DJE e a 

requerente pessoalmente, nos termos do art. 186, § 2°, do CPC. 3 - 

Decorrido o prazo sem o fornecimento do endereço da parte autora, 

CONCLUSOS. 4 - CUMPRA-SE. CÁCERES, 26 de novembro de 2018. 

Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006475-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTA DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 29 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 
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se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001984-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - SP50879 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINEY COSTA GARCIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001984-11.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: REGINEY COSTA 

GARCIA 1 - EXPEÇA-SE alvará para levantamento integral dos valores 

depositados, devendo serem transferidos para a primeira conta indicada 

no id. 14338751 (BANCO ITAU UNIBANCO, agência 1000, conta corrente 

45023-7, CNPJ 60.701.190/0001-04). 2 - INTIME-SE a parte requerida para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do saldo 

remanescente (R$ 898,15). 3 - Após, CONCLUSOS. 4 - CUMPRA-SE. 

CÁCERES, 27 de novembro de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004507-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR SCHMIDT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GASPAR SCHMIDT OAB - MT0006175A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANA KARLA JORGE DE MOURA (EXECUTADO)

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA ESC AGR FED DE CACERES MT 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONIQUE ABREU GAMA OAB - MT0012716A (ADVOGADO(A))

GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT OAB - 

MT0012336A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004507-93.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: GASPAR SCHMIDT EXECUTADO: LILIANA KARLA JORGE DE 

MOURA, ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA ESC AGR FED DE 

CACERES MT 1 - Tendo em vista a sentença prolatada nos autos 

1001593-22.2018.8.11.0006, este Juízo JULGA PREJUDICADA a exceção 

de pré-executividade de id. 13801702. 2 - AGUARDE-SE o trânsito em 

julgado e traslado da sentença proferida no feito acima mencionado. 3 - 

Após, ARQUIVEM-SE os autos. 4 - CUMPRA-SE. CÁCERES, 27 de 

novembro de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006426-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUALBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de 

novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006414-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLELIA ZANDONA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006425-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MENDONCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 
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venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006441-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO IGNACIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROBERTO DIVINO MACENA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de 

novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006493-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON DALTO CAMPOS NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de 

novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006428-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO APARECIDO SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000086-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE ADEMAR ROCHA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - 834.627.671-00 

(REPRESENTANTE)

IRENIR SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - 267.632.301-68 (REPRESENTANTE)

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - 005.554.451-78 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA MANIFESTAR NOS AUTOS Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, manifeste no feito, informando o CPF 

da Representante Aline Sampaio de Oliveira Rocha Silva. Cáceres/MT, 27 

de novembro de 2018 Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004383-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO – PARTE APELADA APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

Certifico que o recurso de Apelação retro é tempestivo. Impulsiono os 

autos para intimar a parte apelada, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que, no prazo legal, apresente Contrarrazões à Apelação 

interposta. Cáceres/MT, 27 de novembro de 2018 Eliana de Fátima Segatto 

Mendes Técnica Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002675-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO VILELLA HARTWIG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de 

que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de Citação a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 27 de novembro de 2018 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004800-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de 

que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de Citação a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 27 de novembro de 2018 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101445 Nr: 6541-05.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON MARQUES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, NIPO FLEX LTDA, CONSIGNUM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LOPES AUGUSTO - 

OAB:239766-SSP, EBER SARAIVA DE SOUZA - OAB:8267/MT, KLEBER 

JOSE MENEZES ALVES - OAB:13379/MT, ROSANA DE BARROS 

BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:4.531

 INTIMAÇÃO – PARTE REQUERIDA/EXECUTADA

MANIFESTAR SOBRE PENHORA VIA BACENJUD

Impulsiono os autos para intimar a parte requerida/executada BANCO BMG 

- S/A, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 

5 dias, manifeste nos autos com relação à penhora de valores efetivada 

via sistema BACENJUD (fls. 402/403-V).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189925 Nr: 8233-63.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO GONÇALVES PEREIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

CORBERLINO - OAB:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75721 Nr: 2405-33.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO CESAR PIMPÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SOUZA VITORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, CYNARA PIRAN - OAB:6805/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA - OAB:9715-B/MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

MANIFESTAR SOBRE RENAJUD

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

eventual interesse nos bens encontrados via pesquisa RENAJUD (vide 

doc. anexo). Em caso positivo deverá o causídico apresentar nos autos 

os dados da localização dos veículos, visando incluir restrição de 

transferência e futura efetivação da avaliação, penhora e remoção.

 Outrossim caso a parte autora não possua interesse nos bens, no prazo 

de 15 dias, manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito, 

promovendo o andamento do feito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157718 Nr: 5428-11.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE KMITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

MANIFESTAR SOBRE RENAJUD

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

eventual interesse no bem encontrado via pesquisa RENAJUD (vide doc. 

anexo). Em caso positivo deverá o causídico apresentar nos autos os 

dados da localização do veículo, visando incluir restrição de transferência 

e futura efetivação da avaliação, penhora e remoção.

 Outrossim caso a parte autora não possua interesse no aludido bem 

indicado na pesquisa RENAJUD, no prazo de 15 dias, manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, promovendo o andamento do feito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179767 Nr: 2118-26.2015.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 131 de 1025



 PARTE AUTORA: CENTRO DE DIVERSÕES JACARÉ LTDA, BIANCA 

JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401, VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - 

OAB:12649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante/requerida é 

tempestiva (fls. 218/222).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte 

apelada/autora, na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente 

contrarrazões ao recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146036 Nr: 4173-52.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAIR CRISTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação. Prazo: 30 Dias. FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, 

acima qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito e resumo da inicial, para 

querendo, responder a ação no prazo legal. ADVERTÊNCIA: a) PRAZO: o 

prazo para RESPONDER a ação é de 15 (quinze) dias, contados da data 

da publicação deste Edital. Esse prazo será contado EM DOBRO, no caso 

de litisconsortes com procuradores distintos (CPC, art. 191), ou de réu (s) 

patrocinado pela Defensoria Pública, e contado em QUADRUPLO, caso o 

requerido seja a Fazenda Pública ou o Ministério Público (CPC, art. 188). b) 

Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte 

Requerida como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (CPC, art. 

344), salvo em relação a direitos indisponíveis. RESUMO DA INICIAL: Ação 

de Cobrança proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO 

(SICREDI) em face de ADEMAIR CRISTINA DA SILVA tendo por objeto 

quitação de débito referente à Cédula de Crédito Bancário n. 

B01132102-2, firmada em 21/10/2010 e Cartão de Crédito. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABIO SILVA DE OLIVEIRA, 

digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101257 Nr: 6352-27.2010.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO DE OLIVEIRA COSTA, LUCIMAR MACHADO 

RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ESTANISLAU DE SOUZA, MARIA 

SILVANA DE SOUZA, MANOEL DAS GRAÇA E SOUZA, DONATILA DA 

COSTA E SOUZA, JOSÉ MARCIO DE SOUZA, DEMETRIO DE SOUZA, 

DEMETILDE LEITE DE SOUZA, TEREZINHA DE SOUZA, JOÃO CLIMACO 

LEITE DE SOUZA SOBRINHO, LUIZ CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 8171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 CERTIFICO que não foi possível expedir a Carta de Citação de TELMA 

FÁTIMA DE SOUZA, como requerido pela parte Autora na petição de 

folhas 258v, por insufiência de endereço (ausência de CEP). Com efeito, 

IMPULSINO os autos para INTIMAÇÃO da Parte Autora para que promova a 

juntada do endereço completo da parte a fim de garantir o devido 

cumprimento da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160998 Nr: 8808-42.2013.811.0006

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAN OLIVEIRA DE REZENDE, DENISE SILVA DE 

REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSE ANNE SILVA MOURA, HILTON SIDNEY 

DE MOURA, ROSEMEIRE SILVA MORANDI, LAUZIMAR FERNANDO 

MORANDI, RICARDO EMANUEL CASTRO, CLELIA SILVA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3610, ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - OAB:4657, ISAN OLIVEIRA DE 

REZENDE - OAB:4657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VIEIRA DE 

ALMEIDA - OAB:14566, DANIELLE SILVA MORANDI - OAB:15.961/MT, 

Jose Antonio Alvares - OAB:3.432, JOSÉ ANTÔNIO DUARTE 

ALVARES - OAB:3432, LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB:11883/B 

OAB/MT, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12307, RODRIGO JUVENIZ 

S. DOS SANTOS - OAB:14738-B/MS, THIAGO CUNHA BRESCOVICI - 

OAB:13372-E

 INTIMAÇÃO – PARTE REQUERIDA

MANIFESTAR NOS AUTOS

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

Advogado Dr. JOSÉ ANTONIO ALVARES, com o intuito de que, no prazo 

de 15 dias, manifeste no feito, promovendo juntada de cópia de novo 

DVD-R acostado às fls. 827. Tal medida se faz necessária tendo em vista 

que os autos retornaram do 2º Grau (TJMT) sem análise do recurso 

interposto, pelo fato da impossibilidade de acessar os aquivos constantes 

na referida mídia (cf. fls. 1.004).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190439 Nr: 8556-68.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANSER WARNI FIALHO DE MORAIS, 

JUSCELINA DE ARRUDA FIALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte requerente, por meio de seu advogado, legalmente constituído, para 

manifestar-se acerca do andamento do feito em 5(cinco) dias, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170111 Nr: 6343-26.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 139251 Nr: 8834-11.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PAULO ZANCANARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LIRA DA CONCEIÇÃO, ZENIR MASSAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FIDELIS ITAMAR DE QUEIRÓS - 

OAB:12145/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Arthur Gonzaga 

Ribeiro Figueiredo - OAB:23359, CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:14566, Jose Antonio Alvares - OAB:3.432, JOSÉ ANTÔNIO 

DUARTE ALVARES - OAB:3432, LUCIANO SALLES CHIAPPA - 

OAB:11883/B OAB/MT, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12307

 CERTIFICO que em cumprimento à Decisão de folha 254 INTIMO a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se acerca dos 

Embargos de Declaração opostos às folhas 242/243v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85758 Nr: 1310-31.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS - 

OAB:11.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO SOUZA FAUSTINO - 

OAB:22867/O

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

MANIFESTAR SOBRE RENAJUD

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

eventual interesse nos bens encontrados via pesquisa RENAJUD (vide 

doc. anexo). Em caso positivo deverá o causídico apresentar nos autos 

os dados da localização dos veículos, visando incluir restrição de 

transferência e futura efetivação da avaliação, penhora e remoção.

 Outrossim caso a parte autora não possua interesse nos bens, no prazo 

de 15 dias, manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito, 

promovendo o andamento do feito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151539 Nr: 10377-15.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROSSIGA EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO FILHO VIEIRA, ZULMIRA 

APARECIDA DELUQUI VIEIRA, JOSÉ GONÇALVES DE SÁ NETO, 

VALDIVINO LOPES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERRER ANTUNES 

MACIEL - OAB:12394, CLAUDIA MIKI TANITA - OAB:15.018, NESTOR 

DA SILVA LARA JÚNIOR - OAB:23137/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNADETE PARRA 

MERINO - OAB:12.669, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13.164-B 

MT, Marcos Antonio Silva de Lima - OAB:19.919, MIRIELE GARCIA 

RIBEIRO - OAB:10636/MT, PAULA REGINA CARDOSO - OAB:15.506, 

TATIANE APARECIDA DIAS DE SOUZA - OAB:2174/O

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar as partes requeridas, por meio de seus advogados, legalmente 

constituídos, para apresentarem alegações finais de forma escrita no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195096 Nr: 550-38.2016.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONI CONFECÇÕES LTDA-ME, GILBERTO BORDONI 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646, VINÍCIUS CASTRO CINTRA 

- OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 III – Dispositivo

Forte nas razões supra, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial para o 

fim de determinar à empresa ré a exibição da cópia do extrato de 

financiamento referente ao acordo judicial celebrado entre as partes nos 

autos da ação de execução de Código 50842 com trâmite na 2ª Vara Cível 

de Cáceres, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa diária cominatória por atraso no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 

sem prejuízo da determinação de busca e apreensão destes documentos.

Por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito nos 

termos do art. 487, I, do CPC.

 Com supedâneo no princípio da causalidade, CONDENA-SE a parte ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários sucumbenciais no importe fixado em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil.

 Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de 

estilo, procedendo-se as baixas e anotações necessárias.

 CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4393 Nr: 1183-50.1996.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO QUIDÁ - 

OAB:2625-MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151379 Nr: 10216-05.2012.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM CASTRILLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC, EMPRESA ADRIANA DARC 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS - 

OAB:10318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:31084-A

 Certifico que analisando os autos verifica-se que por um lapso a 

sentença retro exarada não foi publica via DJE. Com efeito nesta data 

realizo a publicação desta para os fins de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131971 Nr: 669-72.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 133 de 1025



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151379 Nr: 10216-05.2012.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM CASTRILLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC, EMPRESA ADRIANA DARC 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS - 

OAB:10318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:31084-A

 IV – Dispositivo

 Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de:

a) determinar o cancelamento definitivo do protesto efetuado referente ao 

débito em discussão no caso em tela.

Por conseguinte, CONFIRMA-SE a antecipação de tutela deferida às fls. 

13/18 e EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com supedâneo no princípio da causalidade, CONDENAM-SE os réus ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo 

Civil.

 OFICIE-SE o Cartório do 3º Ofício Notarial e Registral de Cáceres/MT para 

que proceda ao cancelamento definitivo da anotação indicada à fl. 11.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de 

estilo, procedendo-se as baixas e anotações necessárias.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de outubro de 2018.

 RAMON FAGUNDES BOTELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 157219 Nr: 4981-23.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 157219

DECISÃO

1 – Considerando que as diversas diligências visando à citação da parte 

ré restaram infrutíferas, bem como as de localização do endereço pelos 

meios disponíveis pela parte autora e por esse juízo, DEFERE-SE o pedido 

de fl. 109 no sentido de que se expeça edital de citação da parte ré. Para 

tanto EXPEÇA-SE edital com prazo de 30 (trinta) dias, para citação da 

parte requerida WILSON MARQUES, seguindo-se à risca as formalidades 

do artigo 257 do CPC, consignando-se as advertências do despacho 

inicial.

2 – Em seguida, esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE.

 3 – Após, com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do 

aludido dispositivo do Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como curador 

especial da ré a Defensoria Pública desta Comarca, que deverá ser 

intimada pessoalmente da nomeação, devendo ser encaminhado os autos 

para tal fim.

4 – Na sequência, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

5 – Por fim, CONCLUSOS.

6 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175869 Nr: 10537-69.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO ANTONIO FERREIRA 

SOUTO, IGOR FONTES GARCIA, TATIANE CAMPOS FONTES, FRANCISCO 

ANTONIO SOUTO E FARIA, JACQUELINE FONTES GARCIA, IVAN FONTES 

GARCIA, LUIZ GOMES DE ARRUDA, ANTONIA BENEDITA MACIEL DE 

ALMEIDA, JOAQUIM SOUTO GOMES DE ARRUDA, ANTÔNIO GONÇALO 

SOUTO DE ARRUDA, HELLEM DE LOURDES GOMES DE ARRUDA, MARIA 

MACIEL VILLAS BOAS, HELENA GOMES PEREIRA, TEREZINHA ELIZABETH 

SOUTO FARIA, DANIVAL BENTO RODRIGUES, MARÍLIA FREIRE DE 

CAMPOS FONTES, FABIO GOMES DE ARRUDA, TÚLIO AURÉLIO CAMPOS 

FONTES, JACQUELINE SOUTO FARIA NAVARRO, JOSÉ HENRIQUE SOUTO 

FONTES, ANA TEREZA SOUTO FONTES, MARIA JOSÉ FONTES OURIVES, 

MARINA MACIEL ARDIGO, PAULINA MARIA DE ARRUDA GATTASS, 

JOAQUIM IZIDORO SOUTO FONTES, ANA TEREZA FARIA GARDIN, MARIA 

DE LOURDES FARIA BLOEMER, SEBASTIANA LEITE FARIAS, MARINO 

SOUTO FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14935/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 175869

DESPACHO

1 – Considerando as devoluções dos avisos de recebimento de fls. 

122/127, INITME-SE a parte requerente a se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

2 – Após, CONCLUSOS.

 3 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 44734 Nr: 3176-16.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPN, NSN, MCL, MAPN, NSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM&FL, SM&FL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RYOYU HAYASHI JORGE - 

OAB:1.809-A

 Código: 44734

DECISÃO

1 – Considerando o total cumprimento da penhora dos valores conforme 

documentos de fls. 492/500, INTIME-SE a parte exequente para apresentar 

conta bancária para a transferência dos valores, bem como, requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2 – Se apresentada conta bancária, EXPEÇA-SE alvará para 

transferência, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

3 – Após, CONCLUSOS para análise de eventual pedido formulado pela 

parte exequente ou para extinção da execução.

Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175670 Nr: 10421-63.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA VALÉRIA RIBEIRO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:OAB/SP 208.972

 (...)III – DispositivoPosto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial para declarar o domínio da requerente sobre um Lote de terreno 

urbano, situado no Loteamento Jardim Imperial, denominado “Lote 13, 

Quadra 26”, nesta comarca, com área de 360,00m2 (trezentos e sessenta 

metros quadrados), registrado no Cartório do 1º Ofício da Comarca de 

Cáceres/MT, sob a matrícula nº 24.404 de 31 de outubro de 1986.Por 

conseguinte, EXTINGUE-SE O PROCESSO com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.ISENTAM-SE as 

partes de custas e honorários advocatícios, uma vez que não há 

pretensão resistida.EXPEÇA-SE mandado para o registro da propriedade, 

encaminhando-se ao Cartório de Registro de Imóveis competente. Com o 

trânsito em julgado, REMETA-SE cópia da sentença, da certidão do trânsito 

em julgado e da planta do imóvel ao Cartório de Registro de competente 

para abertura de Matrícula e Registro do Imóvel.Em seguida, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixa de estilo.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 181122 Nr: 2951-44.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTERMAR PETINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora 

e JULGA IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.CONDENA-SE a 

parte autora ao pagamento das despesas, custas e de honorários 

advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, contudo, condenação essa 

suspensa, uma vez que beneficiária da justiça gratuita, como regula o art. 

98, § 3º, do CPC.Por corolário, EXTINGUE-SE o processo com a resolução 

do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias mediante as cautelas de estilo.INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 26 de 

novembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 158413 Nr: 6151-30.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVL, JAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 158413

DESPACHO

1 – Verifica-se que o endereço indicado à fl. 165 pela parte exequente 

para localização da parte ré é o mesmo em que já se diligenciou às fls. 

161/163 e que não se logrou êxito em localizar os executados.

Dessa feita, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

apresentar novo endereço para citação da parte executada, bem como 

esclarecer acerca da notícia de falecimento do réu José Antônio Neto e, 

se for o caso, juntar certidão de óbito do executado e regularizar o polo 

passivo da ação, como já determinado às fls. 110/111, ou pugnar o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito.

 2 – Com a indicação dos endereços, EXPEÇA-SE o necessário para 

cumprimento.

3 – Do contrário, CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 151599 Nr: 10440-40.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA RIO BRAVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASOCIDENTE DO MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DONIZETE NUNES - 

OAB:2420-B

 Código 151599

DESPACHO

1 – DECLARO-ME suspeito para presidir/julgar o presente feito em razão 

de foro íntimo, com fundamento no artigo 145, §1ºdo CPC, aliado ao fato de 

que este Magistrado mantém relação contratual com o patrono Renato 

César Martins Cunha, que assiste a parte autora, conforme 

substabelecimento de fl. 29, sem que houvesse, até o presente momento, 

a sua desconstituição.

2 – REMETA-SE o feito ao meu substituto legal, promovendo-se as 

anotações de praxe no Sistema APOLO e na capa dos autos.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 78774 Nr: 5412-33.2008.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE SOBRINHO FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBORINA CORRÊA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT, GILBERTO JOSÉ DA COSTA - OAB:8734/MT, SILMARA 

PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIEN REYES PUERTAS - 

OAB:216022

 (...)Ante o exposto, este juízo CONFIRMA a medida liminar concedida às 

fls. 173/179 e JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial a fim 

de reintegrar a parte autora na posse das áreas descritas na inicial, a 

saber: um terreno com área de 360m2 (trezentos e sessenta metros 

quadrados) desmembrado da parte dos fundos com superfície de 

1.362,55m2 e um segundo imóvel constituído de área total de 1.035,81m2 

localizado na frente do primeiro imóvel, ambos denominados “Chácara 

Carne Seca”, localizadas no Jardim Paraiso, nesta cidade.Com o trânsito 

em julgado, EXPEÇA-SE mandado de reintegração de posse a fim de que a 

parte demandada, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente o 

comando sentencial para o fim de reintegrar a parte autora na posse da 

área objeto dos autos. Decorrido o prazo, o Sr. Oficial de Justiça deverá 

retornar ao local e, diante de eventual recalcitrância da parte demandada, 

promover a reintegração forçada, nos termos da sentença. CONDENA-SE 

a parte requerida ALBORINA CORREA DA SILVA ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, 

fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 

2º, do CPC. Por consequência, EXTINGUE-SE o feito com resolução do 

mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Com o trânsito 

em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as anotações e baixas 

necessárias.Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141467 Nr: 11176-92.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA RIO BRAVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASOCIDENTE DO MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DONIZETI NUNES - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 135 de 1025



OAB:2420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA PANIZI SOUZA - 

OAB:6124, FERNANDO VALENTIM ALVAREZ - OAB:14463B, RENATA 

VIVIANE DA SILVA - OAB:9465-MT

 Código 141467

DESPACHO

1 – Uma vez que os presentes autos são conexos com os de código 

151599 e 1515958, em apenso, nos quais fora reconhecida a suspeição 

deste Juízo, REMETA-SE o vertente feito ao meu substituto legal, 

promovendo-se as anotações de praxe no Sistema APOLO e na capa dos 

autos.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 151595 Nr: 10436-03.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA RIO BRAVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASOCIDENTE DO MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079, SERGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA PANIZI SOUZA - 

OAB:6124, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - OAB:3889/MT, 

FERNANDO VALENTIM ALVAREZ - OAB:14463B, NELSON DA COSTA 

ARAÚJO - OAB:3512/MS, RENATA VIVIANE DA SILVA - OAB:9465-MT, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Código 151595

DESPACHO

1 – DECLARO-ME suspeito para presidir/julgar o presente feito em razão 

de foro íntimo, com fundamento no artigo 145, §1ºdo CPC, aliado ao fato de 

que este Magistrado mantém relação contratual com o patrono Renato 

César Martins Cunha, que assiste a parte autora, conforme 

substabelecimento de fl. 19, tendo o aludido advogado, inclusive, atuado 

em diversos atos processuais, sem que houvesse, até o presente 

momento, a sua desconstituição.

2 – REMETA-SE o feito ao meu substituto legal, promovendo-se as 

anotações de praxe no Sistema APOLO e na capa dos autos.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170946 Nr: 7007-57.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON GALEANO, LUCILENE MORAES DE OLIVEIRA 

GALEANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORIZONTE ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:RO 5269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:5635

 Código: 170946DECISÃO1 – Verifica-se que a empresa nomeada nos 

autos apresentou, inicialmente, proposta de honorários no montante de R$ 

12.380,00 (fls. 219/222).Intimada, a parte autora impugnou o valor 

requerido, uma vez que seria excessivo, pugnando pela sua redução (fls. 

224/226).Pois bem. Ao dispor sobre a prova pericial, não existem regras 

expressas quanto à fixação dos honorários, de modo que o valor 

arbitrado deve ser orientado pelo princípio da razoabilidade. Ainda, devem 

ser levados em consideração a complexidade do trabalho a ser realizado, 

o grau de zelo do profissional, bem como a natureza e o valor da causa e 

as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica.(...).Logo, 

por equidade, este Juízo DEFERE os pedidos formulados pela parte autora, 

para reduzir os honorários periciais, de modo que FIXA a quantia em R$ 

8.000,00.2 – Passo seguinte, INTIME-SE a empresa nomeada nos autos 

acerca da fixação dos honorários periciais pelo Juízo, bem como para que 

informe, no prazo de 15 dias, se realizará o trabalho técnico pelo valor ora 

fixado.3 – Caso manifeste concordância com a quantia fixada, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 10 dias, depositar os honorários periciais, 

cumprindo-se, no mais, os demais itens da decisão de fls. 212/214. 4 – Em 

caso de recusa do perito nomeado, CONCLUSOS para nomeação de novo 

“expert”.5 – CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 50466 Nr: 125-60.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO ADRIANY DE MORAES NAVARRO, ANTONIA 

AUXILIADORA MACIEL ESTIVAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DOS SANTOS SOUZA, HOSPITAL 

MIGUEL COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS MARCELO B. 

GUIMMARRESI - OAB:OAB/MS 5.119, NILTON FERNANDES 

BRUSTOLONI - OAB:9934

 (...)2 -(...)este juízo NOMEIA como perita a médica Dra. Carolina Madalena 

Souza Pinto Alvares (CRM-MT 7938),(...)para a realização da aludida 

perícia, nos termos do despacho de fl. 442.3 - INTIME-SE a Perita nomeada 

para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, bem 

como o currículo com a devida comprovação de especialização e os 

contatos profissionais, principalmente endereço eletrônico.4 - Após, em 

sintonia com a teoria da distribuição dinâmica da prova, mormente o 

interesse e pedido expresso dos réus em seu resultado, bem como a 

gratuidade deferida à parte autora, INTIMEM-SE os réus para o 

adimplemento dos honorários periciais, que deverão ser depositados em 

juízo no prazo de 10 (dez) dias após a intimação para tal fim, sob pena de 

preclusão.5 - Em seguida, INTIME-SE o perito nomeado para informar a 

data em que iniciará a realização dos trabalhos periciais, devendo ser 

intimadas as partes. 6 - INTIMEM-SE as partes acerca do local e da data 

assinalada para realização da perícia, conforme exigência do art. 474 do 

Código de Processo Civil , devendo o laudo pericial ser apresentado nos 

autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado 

deste prazo (art. 465 do CPC ).As partes poderão arguir o impedimento ou 

suspeição do perito, indicar assistentes e formular quesitos no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, §1º, incisos I, II e III do CPC.As 

partes, depois de intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do 

perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo 

parecer, conforme disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo 

Civil . Vale ressaltar que, para desincumbir-se dessa tarefa, o Perito 

poderá lançar mão de qualquer documento que seja suficiente para 

esclarecer o fato ou até mesmo solicitar documentos complementares.7 – 

Após, CONCLUSOS para designação de audiência de instrução e 

julgamento.8 - INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de novembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 139098 Nr: 8662-69.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA DA SILVA ALMEIDA LTDA ME, 

MARIA NICE ALMEIDA, JOCIMAR ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 139098

DECISÃO

1 – De início, convém ressaltar que a extinção do feito se deu pela 

ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do feito, 

uma vez que o autor deixou de promover as diligências que lhe competiam 

(fls. 156/156-verso), e não pelo reconhecimento da prescrição 

intercorrente, como aduzido no acórdão proferido no recurso de apelação 

interposto pela parte exequente (fls. 171/173).

2 – Uma vez que determinado o prosseguimento do feito pelo egrégio 
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Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, considerando que as 

diversas diligências visando à citação da parte ré restaram infrutíferas, 

bem como as de localização do endereço pelos meios disponíveis pela 

parte autora e por esse juízo, DEFERE-SE o pedido de fls. 155/155-verso 

para que se expeça edital de citação da parte ré.

 Para tanto EXPEÇA-SE edital com prazo de 30 (trinta) dias, para citação 

da parte executada, seguindo-se à risca as formalidades do artigo 257 do 

CPC, consignando-se as advertências do despacho inicial.

3 – Em seguida, esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE.

 4 – Após, com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do 

aludido dispositivo do Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como curador 

especial da ré a Defensoria Pública desta Comarca, que deverá ser 

intimada pessoalmente da nomeação, devendo ser encaminhado os autos 

para tal fim.

5 – Na sequência, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

6 – Por fim, CONCLUSOS.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 159157 Nr: 6904-84.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOMAR SZUBRIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AUGUSTO MORAES DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 24.413, FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - 

OAB:15.140, PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:OAB/MS 5871

 Código n. 159157

DECISÃO

1 – Analisando os autos, verifica-se que o perito nomeado na decisão de 

fls. 233/235 não possui a especialidade médica exigida para a realização 

da perícia, este Juízo DESTITUI o Dr. Reinaldo Prestes Neto encargo para o 

qual fora nomeado.

2 – Dessa feita, este juízo NOMEIA como perito o médico Dr. Guilherme 

José de Brito (CRM-MT 1948), podendo ser encontrado na Rua Padre 

Cassemiro, 229, Centro, Cáceres/MT, telefone: (65) 3223-1989, para a 

realização da aludida perícia, nos termos da decisão acima mencionada.

3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 89941 Nr: 5189-46.2009.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONETE DA SILVA COMERCIO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL SALIH EL KADRI 

TEIXEIRA - OAB:44248/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Código: 89941

DESPACHO

1 – Considerando o teor do acórdão de fls. 159/171 que declarou nula a 

citação por edital da parte requerida, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias se manifestar, pugnando o que entender de 

direito, sob pena de extinção/arquivamento.

2 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, 

CONCLUSOS para posteriores deliberações.

3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 225289 Nr: 10869-31.2017.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ARRUDA ALVIM - 

OAB:118685, JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - OAB:

 Código: 225289

DESPACHO

1 – Diante da manifestação de fls. 154/157, em que a parte exequente 

pugna pelo levantamento dos valores depositados às fls. 149/150, 

EXPEÇA-SE alvará dos valores depositados, observando-se a conta 

bancária indicada à fl. 154.

2 – Passo seguinte, INTIME-SE a parte executada, para, no prazo de 10 

dias, manifestar acerca do saldo residual pendente informado pela parte 

exequente às fls. 154/155.

3 – Após, CONCLUSOS.

4 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 143779 Nr: 1704-33.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. DA SILVA ALVES ME, SERGIO DE LIMA, 

VIVIANY DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6.189 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANTUIL FERNANDES JUNIOR 

- OAB:10705/MT

 Código: 143779DECISÃO1 – (...)este Juízo HOMOLOGA a avaliação do 

imóvel penhorado nos autos.2 – (...)Sendo assim, INDEFERE-SE o pedido 

de alienação por hasta pública, formulado pelo exequente. 3 – Nos termos 

do art. 880 do CPC, AUTORIZA-SE o credor a alienar por sua própria 

iniciativa os imóveis penhorados e avaliados nos autos. 4 – CONSIGNE-SE 

o prazo de 06 (seis) meses para a alienação particular dos bens, devendo 

diligenciar e demonstrar que buscou maneiras para a efetivação do ato 

dentro deste período, sob pena de inviabilizar eventual pedido de 

alienação judicial. 5 – O credor deverá colacionar os autos a minuta 

contratual com a qualificação do(s) possível(is) adquirente(s) do bem, 

como também a forma de pagamento, que poderá ocorrer de maneira 

parcelada, utilizando-se como preço mínimo o consignado na avaliação e, 

principalmente, especificar dentro do montante penhorado, a área 

adquirida para a satisfação do débito, podendo haver o desmembramento 

do(s) imóvel(is), tendo em vista, a princípio, a possibilidade de sua cômoda 

divisão com abertura de nova matrícula. 6 – Na hipótese de alienação 

do(s) bem(ns) em parcelas sucessivas na forma acima, deverá o 

adquirente prestar em favor do credor, garantia real ou fidejussória idônea 

(carta de fiança bancária) do montante pendente de inadimplemento. 7 – 

Este Juízo faculta ao credor a contratação de corretor imobiliário 

devidamente credenciado ao conselho profissional para a alienação dos 

imóveis(...)8 – Na hipótese de concretização da venda dos bens na forma 

acima, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

possa tomar conhecimento da alienação, bem como manifestar o que 

entender de direito. 9 – Após, observado o prazo consignado de 06 (seis) 

meses, não sendo realizada a avaliação ou na hipótese de sua 

concretização, neste caso, depois de intimada a parte executada, 

INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito no prazo 

de 15 dias. 10 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de novembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160708 Nr: 8523-49.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S.A, CRE CENTER 

INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9708-A

 Código: 160708DECISÃOTrata-se de Ação Declaratória de inexistência de 

Débito – Nulidade de Negócio Jurídico c/c Perdas e Danos Morais – 

Repetição de Indébito e Liminar Inaldita Altera Pars, movida por PEDRO 

SOUZA DE OLIVEIRA em face de BANCO SANTANDER S/A e CRED 

CENTER INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME, todos qualificados nos 

autos.(...)Fundamenta-se. Decide-se.Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação.Não havendo 

preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, 

nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil.DELIMITAÇÃO DAS 

QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVASUma vez que não 

se depara com preliminares e questões processuais pendentes, mister 

delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos com 

base na petição inicial e na contestação. Nesse quadro, fixa-se como 

controvertido o seguinte ponto: a) Se a assinatura exarada no contrato em 

questão é do requerente.Diante do ponto controvertido fixado, INTIMEM-SE 

as partes para especificarem as provas que efetivamente desejam 

produzir, justificando expressamente suas respectivas pertinências e 

razões específicas para cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de indeferimento.Após o decurso do prazo assinalado, 

CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento 

antecipado da pretensão. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 22 de 

novembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 157894 Nr: 5603-05.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ BARBOSA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B, FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES 

- OAB:147386, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:244223

 Código: 157894

DECISÃO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, alegando omissão e obscuridade, uma vez que 

teria deixado de observar o acórdão proferido em sede de recurso 

especial, que reconheceu a legitimidade passiva da União e a 

incompetência da Justiça Estadual.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e Decide-se.

Pela análise das razões recursais, de rigor o não conhecimento do 

recurso de embargos de declaração.

No caso dos autos, este Juízo entende que não assiste razão à parte 

recorrente, porquanto inexiste qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade na decisão atacada, afinal, sequer havia nos autos 

comprovação de interposição de recurso especial pela parte demandada, 

de modo que o prosseguimento do feito, para a fase de cumprimento de 

sentença, fora corolário lógico dos andamentos presentes nos autos.

Em suma, não se depara com qualquer um dos vícios descritos no artigo 

1.022 do CPC.

1 – Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos.

2 – Por oportuno, diante da juntada da decisão proferida no bojo do 

recurso especial (fls. 1.084/1.085-verso), REVOGA-SE a decisão de fl. 

1.079 e os atos subsequentes, com a devida retificação na autuação e 

distribuição, uma vez que os autos ainda não se encontram na fase de 

conhecimento.

3 – CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado do decisum de fls. 

1.084/1.085-verso.

4 – Ainda, INTIMEM-SE a parte autora e as demais demandadas para, no 

prazo de 15 dias, manifestar acerca da aludida decisão.

5 – Após, CONCLUSOS.

6 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 165976 Nr: 3027-05.2014.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO BARBOSA DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20.732-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 165976

DECISÃO

1 – Considerando que a parte requerente não comprovou ter esgotado os 

meios extrajudiciais de localizar o endereço da parte requerida, 

INDEFERE-SE o pedido fl. 71, para buscas pelos sistemas INFOJUD, 

RENAJUD e BACENJUD.

Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir a busca de endereços, apenas quando 

houver demonstração pela parte interessada de que foram realizadas 

todas as buscas possíveis quando a informação não foi alcançada.

 Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca das 

informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, por 

exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas. Os autores sequer 

constaram os endereços das partes demandadas na petição inicial ou 

justificaram a impossibilidade de fazê-lo.

2 - Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

o endereço atualizado da parte demandada, sob pena de extinção do feito 

sem resolução do mérito.

3 – Com a indicação de novo endereço, EXPEÇA-SE o necessário para 

cumprimento integral do despacho de fl. 70.

4 – Do contrário, CONCLUSOS.

Cáceres/MT, 22 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163007 Nr: 297-21.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO ANSELMO DE ARRUDA, ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A MT, RICARDO MALACHIAS CICONELO - 

OAB:130.857-MT

 Código n.163007

DESPACHO
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1 – Considerando a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença 

(fls. 121/126), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste, caso queira, a respeito da defesa oposta pela parte 

executada.

2 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

 3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197667 Nr: 2068-63.2016.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANCISCO COUTINHO VIEIRA, FRANCISCA 

ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 (...)III – DispositivoPosto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial para declarar o domínio da parte autora sobre um Lote de terreno 

urbano, situado do Loteamento denominado Jardim Panorama, denominado 

“Lote 02 Quadra 01”, nesta comarca, com área de 364,91m2 (trezentos e 

sessenta quatro metros e noventa e um centímetros quadrados), 

registrado no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres, sob a 

matrícula nº 18.597 de 04 de setembro de 1985.Por conseguinte, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil.ISENTAM-SE as partes de custas 

e honorários advocatícios, uma vez que não há pretensão 

resistida.EXPEÇA-SE mandado para o registro da propriedade, 

encaminhando-se ao Cartório de Registro de Imóveis competente. Com o 

trânsito em julgado, REMETA-SE cópia da sentença, da certidão do trânsito 

em julgado e da planta do imóvel ao Cartório de Registro de competente 

para abertura de Matrícula e Registro do Imóvel.Em seguida, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixa de estilo.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 90354 Nr: 5573-09.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT, JEREMIAS DA CRUZ DIAS - OAB:13326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 (...)III - DispositivoDestarte, com fulcro no artigo 485, inciso IV e VI do CPC 

e ainda 61, §2º lei 11.101/2005, este Juízo DETERMINA o arquivamento da 

execução com as baixas e anotações necessárias.DEFERE-SE a 

expedição de certidão de crédito para caso, querendo, possa a parte 

credora proceder à habilitação no Juízo da Liquidação 

Extrajudicial.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias.Às providências necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 26 de setembro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150438 Nr: 9194-09.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IIV, JCSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONÉIA ILDA VERONEZE - 

OAB:9070/OAB -MT, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:16168-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 150438

 DECISÃO

1 – Por conta do requerimento da parte exequente (fl. 93), DEFERE-SE o 

pedido de suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados 

da data do protocolo da aludida petição.

2 – Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

para pugnar o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento.

3 – Após, com ou sem manifestação da parte autora, CERTIFIQUE-SE e 

remetam-se CONCLUSOS para apreciação.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 97654 Nr: 2724-30.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: hudson - OAB:7485, SAULO 

DA SILVA MOITINHO - OAB:10848/MT

 Código: 97654

 DECISÃO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente apresentou 

a planilha dos cálculos atualizados da dívida à fl. 106.

Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, não 

obstante a ausência de cálculo apresentado com a incidência de multa e 

honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença (art. 

523, § 1º, do CPC), este Juízo DEFERE o pedido da exequente de fl. 106 a 

fim de promover o bloqueio nas contas bancárias, conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo constrição patrimonial na diligência acima determinada, 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado ou de maneira 

pessoal, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do 

CPC).

 3 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137267 Nr: 6547-75.2011.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO ALMEIDA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 (...)Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

despesas e honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.Contudo, 
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condenação essa suspensa por força do art. 98, § 3º, do CPC, uma vez 

que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Certificado o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147179 Nr: 5488-18.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO DO BRASIL S.A, 

BANCO RURAL S/A, BV FINANCEIRA S/A - CFI, BANCO MORADA S/A, 

BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9309/O, 

RENATO RODRIGUES COUTINHO - OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LOPES AUGUSTO - 

OAB:239766-SSP, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109.730/MG, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A MT, 

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:63.440, MAURI 

MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277, NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT, 

WILTON ROVERI - OAB:62397/SP

 III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo REVOGA a liminar concedida às fls. 29/34 e 

NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, JULGANDO IMPROCEDENTES 

os pedidos contidos na exordial.

Bem por isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, 

contudo, condenação essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, 

uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

 Por oportuno, DECLARA-SE EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.

Após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas de estilo.

INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170126 Nr: 6353-70.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIR MARIANO MARTINEZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR MARTINEZ - OAB:13.681 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A MT

 III – Dispositivo

Diante do exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos 

formulados pela parte autora na inicial, razão pela qual CONDENA a parte 

demandada ao pagamento do valor referente aos dias em que o serviço 

de internet banda larga permaneceu indisponível, devendo incidir sobre 

esse montante juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do 

vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir da efetiva 

citação, e correção monetária a partir dos dias em que o serviço não fora 

fornecido, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

CONDENA, ainda, a parte demandada ao pagamento à parte autora da 

quantia de R$ 4.770,00, a título de indenização por danos morais, fixando, 

desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos 

do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência 

deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo 

INPC a partir da prolação da sentença.

Por fim, CONDENA-SE a parte demandada ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

correspondentes a 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

CPC).

No mais, este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, inciso I, do CPC.

 Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177029 Nr: 467-56.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMERA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:308046, DIOGO LOPES VILELA BERBEL - OAB:41.766 PR, 

GUSTAVO DE REZENDE MITNE - OAB:52.997 PR, PAULO BIZ FARIA - 

OAB:75.679 PR

 III – Dispositivo

Diante do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados pela parte autora na inicial, razão pela qual CONDENA 

a ré à restituição simples da quantia de R$ 207,00 em favor da parte 

autora, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, ambos a contar da data do efetivo pagamento.

Ainda, CONDENA-SE a parte demandada ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor de R$ 4.770,00 (quatro mil setecentos e setenta 

reais) em favor da parte autora, com incidência de juros de mora de 1% ao 

mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data 

da prolação da sentença.

Depois, considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido 

(restituição em dobro do valor do produto), CONDENA-SE a parte 

demandada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor 

da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).

No mais, este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, inciso I, do CPC.

 Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 11 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180197 Nr: 2374-66.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CASSIANO DE OLIVEIRA SILE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO CIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 Certifico para os devidos fins e legais efeitos, que a parte requerente 

apresentou recurso de apelação, sendo este, tempestivo. Posto isso, nos 

termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A 

PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158920 Nr: 6654-51.2013.811.0006

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VANDA APARECIDA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO PANAMERICANO 

S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A, ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISLAYNE KARINE FERREIRA 

LOPES - OAB:23156/O, JEISON BATISTA DE ALMEIDA - OAB:24.495/B, 

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LOPES AUGUSTO - 

OAB:239766-SSP, FELICIANO LYRA MOURA - OAB:15.758-A, FLAVIA 

ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB:109.730 MG, JOSÉ MARIA DE 

SOUZA RAMOS - OAB:16559, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A, 

PAMELA VAREA TEIXEIRA - OAB:19.208/MT, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017-MT

 Certifico para os devidos fins e legais efeitos, que a parte requerente 

apresentou recurso de apelação, sendo este, tempestivo. Posto isso, nos 

termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR AS 

PARTES REQUERIDAS, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97654 Nr: 2724-30.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: hudson - OAB:7485, SAULO 

DA SILVA MOITINHO - OAB:10848/MT

 INTIMAÇÃO – PARTE REQUERIDA/EXECUTADA

MANIFESTAR SOBRE PENHORA VIA BACENJUD

Impulsiono os autos para intimar a parte requerida/executada, na pessoa 

de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 5 dias, manifeste 

nos autos com relação à penhora de valores efetivada via sistema 

BACENJUD (fls. 108/109-v).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164243 Nr: 1442-15.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIELE ARDAIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo ACOLHE EM PARTE a pretensão da parte 

autora e JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

exordial, razão pela qual DETERMINA a imediata reintegração de posse do 

imóvel objeto dos autos em favor da parte autora.

Ainda, DECLARA rescindido o contrato firmado entre as partes e 

CONDENA a parte ré ao pagamento de indenização referente aos alugueis 

pelo período em que o imóvel permaneceu na posse da parte ré, 

calculados pelo valor de mercado, a ser apurado em posterior fase de 

liquidação de sentença, desde a data da pactuação do contrato (fls. 

22/25), até a presente data, atualizado mês a mês pelo IGPM.

Considerando que houve a sucumbência recíproca, afinal, a parte autora 

decaiu quanto ao pedido de indenização por danos morais, 

CONDENAM-SE as partes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, na forma dos artigos 85, § 2º, c/c o art. 86, 

ambos do CPC, devendo a parte demandada arcar com 75% desse 

montante, e o restante ficará a cargo da parte autora.

Contudo, condenação essa suspensa com relação à parte autora, uma 

vez que beneficiária da justiça gratuita, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

EXPEÇA-SE mandado de reintegração de posse do imóvel objeto dos 

autos em favor da parte autora.

Por consequência, EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito na forma 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias mediante as cautelas de estilo.

INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12486 Nr: 2054-41.2000.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA, JOÃO BATISTA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ISAIAS MARQUES GARCIA, 

ROSA MARIA DA CUNHA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, CLEITON TUBINO SILVA - OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONISE FONTES BARRETO - 

OAB:7882, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - OAB:5.468 MT, 

SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6.514 MT

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante/autora é tempestiva 

(fls. 480/487).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte 

apelada/requerida, na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, 

apresente contrarrazões ao recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006049-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SSP/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIANO DA SILVA MAIA NETO OAB - MT0006184A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDREIELE YASMIN DA SILVA CARNEIRO GERALDES (EXECUTADO)

EDEGAR CARNEIRO GERALDES (EXECUTADO)

ROSIMERE CATARINA GERALDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006049-15.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: 

SSP/MT EXECUTADO: EDEGAR CARNEIRO GERALDES, EDREIELE YASMIN 

DA SILVA CARNEIRO GERALDES, ROSIMERE CATARINA GERALDES 

Trata-se de execução por quantia certa embasada em título executivo 

extrajudicial (artigo 784 do CPC) em que se busca a expropriação de bens 

do devedor para a satisfação de crédito decorrente de obrigação certa, 

líquida e exigível na forma do artigo 783 do CPC. A parte exequente 

requer, ainda, antes mesmo da citação dos executados, (a) a expedição 

de mandado de averbação desta ação às margens de escritura pública de 

imóvel; (b) a expedição de mandado do INDEA a fim de que seja bloqueada 

a emissão de Guia de Transporte Animal em nome dos executados; (c) a 

expedição de mandado ao SEFAZ, determinando o imediato bloqueio da 

emissão de notas fiscais em nome dos executados; (d) a expedição de 

mandado ao DETRAN, determinando o imediato bloqueio de transferências 

de veículos em nome dos executados e (e) a realização de bloqueio de 

valores suficientes para o pagamento da obrigação, em contas bancárias 

em nome dos executados, por meio do sistema BACENJUD. Pois bem. 1 – 

De início, PROMOVA-SE a retificação do valor da causa, como indicado na 

petição de id. 16518434. 2 – Passo seguinte, no que toca aos pedidos 

acima indicados, o artigo 828 do CPC revela que bastará à parte, munida 

de certidão do Juízo, comparecer no registro de imóveis, de veículos ou de 

outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade a fim de que 

faça a averbação da existência da demanda. Logo, EXPEÇA-SE a 

respectiva certidão para anotação premonitória. Depois, a própria parte 
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poderá promover a averbação, sem intervenção do Juízo. Ademais, 

quanto à pretensão de indisponibilidade de bens, veja-se que se trata de 

pedidos com natureza cautelar, o que se mostra possível em ações de 

execução, desde que o credor demonstre o preenchimento dos requisitos 

do art. 300, do CPC, o que não ocorreu no caso. Para tanto, devem estar 

presentes a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Nos autos, não obstante a parte exequente alegar 

genericamente que os executados podem se desfazer dos bens, não há, 

por ora, prova de que a parte ré esteja se desfazendo do seu patrimônio, 

a justificar as medidas ora vindicadas. Portanto, não há risco ao resultado 

útil do processo, situação que poderá ser novamente apreciada se ficar 

demonstrado que os réus estão adotando medidas para se desfazer do 

seu patrimônio, o que não ficou provado até agora. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE 

INVERSO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – 

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA – DECISÃO QUE 

EVIDENTEMENTE NÃO POSSUI CONTEÚDO DE DESPACHO – MÉRITO – 

INCLUSÃO DA PJ NO POLO PASSIVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - 

PEDIDO DE NATUREZA CAUTELAR – EXECUTADA QUE POSSUI 1% DAS 

COTAS SOCIAIS - INDISPONIBILIDADE DE ALIENAÇÃO DE AERONAVES – 

MEDIDA POR ORA EXCESSIVA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 

NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO – INCIDENTE QUE 

CONSIDERA FRAUDE A EXECUÇÃO A ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA 

A PARTIR DA CITAÇÃO DOS SÓCIOS – ART. 137 E §3º DO ART. 792 DO 

CPC/2015- DESFAZIMENTO DO PATRIMÔNIO PELOS SÓCIOS – NÃO 

DEMONSTRAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE 

PONTO PROVIDO. Instaurado o Incidente de Desconsideração da 

Personalidade Jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação 

da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar, e sendo acolhido 

o pedido, a alienação ou a oneração de bens havida em fraude de 

execução será ineficaz em relação ao requerente (artigos 137 e §3º do 

art. 792 do CPC). A indisponibilidade de alienação de bens é medida de 

evidente natureza cautelar e para o seu deferimento devem estar 

preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015 - probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (TJMT - 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)” Aliás, 

sequer fora formulado pedido específico, observando-se os requisitos 

previstos no art. 300 do CPC. Ademais, não se depara com a hipótese de 

arresto online de valores, uma vez que ainda não se tentou promover a 

citação dos executados. Bem por isso, INDEFEREM-SE os pedidos em 

questão. 3 – Passo seguinte, preenchidos os pressupostos legais, 

CITE-SE a parte executada para que efetue o pagamento da dívida no 

prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência do 

artigo 829 do CPC. CONSTE expressamente no mandado/carta precatória 

de citação as determinações contidas no §1º do mesmo dispositivo. 4 – 

Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria expedida pela 

Diretoria de Foro. INTIME-SE a parte requerente para promover o 

recolhimento das diligências no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir e 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 5 – Na 

hipótese do Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, deverá 

proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da 

execução (art. 830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à 

efetivação do arresto procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 6 – Caso não 

seja efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o 

Sr. Oficial de Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de 

quaisquer bens móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na 

posse direta do devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na 

mesma oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo 

Civil). 7 – ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis 

eventualmente penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados 

junto ao exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, 

responsável ainda por providenciar e custear a remoção dos bens, sob 

pena de preclusão do direito que lhe assiste a execução, com a liberação 

da penhora. 8 – Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir 

a ordem se o exequente deixar de fornecer os meios necessários para a 

remoção imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão 

da possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 9 – Não 

havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada 

nos itens 2 e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de 

penhora descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para 

que requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento. 10 – FIXA-SE, desde já, os 

honorários advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de 

pagamento integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º CPC). 11 – Havendo requerimento, 

este Juízo DEFERE a expedição de certidão da admissão da execução na 

forma do artigo 828 do CPC, bem como a inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema 

SERASAJUD, com esteio no artigo 782, §3º do CPC. 12 – No mais, o artigo 

828 do CPC revela que bastará à parte, munida de certidão do Juízo, 

comparecer no registro de imóveis a fim de que faça a averbação da 

existência da demanda. Logo, EXPEÇA-SE a respectiva certidão para 

anotação premonitória. Depois, a própria parte poderá promover a 

averbação, sem intervenção do Juízo. 13 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 

de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005326-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS ALVES DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005326-93.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ROBERTO CARLOS 

ALVES DA CRUZ DECISÃO Trata-se de busca e apreensão ajuizada por 

OMNI FINANCEIRA S/A. em face de ROBERTO CARLOS ALVES DA CRUZ, 

ambos qualificados nos autos, visando retomar a posse do bem alienado 

fiduciariamente ante o inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a 

inicial com os documentos, dentre eles o contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 1 

– Assim, demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a 

medida postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de 

busca e apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto 

aos representantes legais indicados pelo requerente. 2 – Executada a 

liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias 

(Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei 10.931 de 2004). 

3 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, §2º do Código de 

Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa § 2º do 

artigo 536, do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de 

Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço 

policial, em sendo necessário. 4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. CÁCERES, 22 

de novembro de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1007564-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL JOSE MANSUR FILHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDO TOMAZ DA COSTA E SILVA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO EMBARGANTE: MICHEL JOSE MANSUR FILHO 

EMBARGADO: ERALDO TOMAZ DA COSTA E SILVA Trata-se de 

embargos de terceiro ajuizados por MICHEL JOSÉ MANSUR FILHO em face 

de ERALDO TOMAZ DA COSTA E SILVA, ambos qualificados no encarte 
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processual. Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de 

mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de 

Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos com base nos elementos constantes dos autos. 

Nesse quadro, fixam-se como controvertidos os seguintes pontos: (A) A 

eventual posse das partes na área rural objeto do litígio; (B) A turbação da 

posse realizada pelo requerido nas terras ocupadas pelo autor; (C) A 

extensão da área objeto da reintegração de posse que supostamente 

sofre turbação e (D) Se a área em litígio é a mesma objeto da Ação de 

Reintegração de Posse n. 1004670-73.2017.811.0006. Diante dos pontos 

controvertidos fixados, INTIMEM-SE as partes para especificarem as 

provas que efetivamente desejam produzir, justificando expressamente 

suas respectivas pertinências e razões específicas para cada meio 

probatório no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Após 

o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006064-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R.N.C.INTERNACIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES OAB - MT19032/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON DE PAULA FERREIRA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006064-81.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

R.N.C.INTERNACIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME RÉU: 

MILTON DE PAULA FERREIRA JUNIOR 1 - No que toca ao pleito de justiça 

gratuita, intimada a parte autora para demonstrar os pressupostos para a 

concessão do benefício, sob pena de indeferimento do pedido (id. 

16078687), a parte autora apenas informou que a empresa requerente 

possui várias inserções nos órgãos de proteção ao crédito, bem como 

responde a vários processos trabalhistas, e que não possui condições 

financeiras de custear as despesas processuais (id. 16301974). No 

ponto, em que pese as alegações da parte autora, a verdade é que, para 

a concessão do benefício da gratuidade judiciária, por se tratar de pessoa 

jurídica, não basta mera declaração, é preciso prova da hipossuficiência 

econômica, o que não se vê nos autos. Logo, diante da ausência de 

provas seguras de onde se pudesse retirar o sustentado pela parte 

autora de estado de hipossuficiência, não há como autorizar a concessão 

do benefício pleiteado. A propósito: “Súmula n. 481 do STJ - Faz jus ao 

benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos 

que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais”. Posto isso, INDEFERE-SE o pedido de justiça gratuita 

formulado pela parte autora. 2 – INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas e taxa judiciais, sob 

pena de extinção do feito. 3 - Após, CONCLUSOS. 4 - CUMPRA-SE. 

CÁCERES, 23 de novembro de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001773-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO WEISSHEIMER (EXECUTADO)

PARISI GIULIANO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001773-09.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: PARISI GIULIANO, MARCELO 

WEISSHEIMER Trata-se de pedido de extinção ou suspensão da ação em 

virtude da recuperação judicial da empresa AUTO POSTO TUIUIU LTDA (id. 

13723794). Impugnação a tal pleito no id. 13922568. Compulsando os 

autos, verifica-se não assistir razão os requeridos. Este Juízo possui o 

entendimento de que existe no instituto do aval autonomia substancial, bem 

como a acessoriedade formal, a qual possibilita a execução do avalista, 

pois este é um coobrigado (independente), sendo tal argumento 

corroborado pelo art. 49, § 1°, da Lei 11.101/05, que deve haver uma 

integração com os arts. 30, 31 e 32 do Decreto 57.663/66. Nesse sentido: 

"AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM 

APELAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE EM 

DESFAVOR DO AVALISTA– SÚMULA N. 581 DO STJ – SUPRESSÃO DAS 

GARANTIAS – IMPOSSIBILIDADE EM DESFAVOR DOS CREDORES QUE 

NÃO ANUÍRAM COM TAL PREMISSA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS 

CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA– RECURSO 

DESPROVIDO. A recuperação judicial do devedor principal não impede o 

prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros 

devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real 

ou fidejussória. (Súmula n. 581 do STJ). Não é aplicável a supressão de 

garantias prevista no plano de recuperação judicial aos credores que não 

anuíram com tal premissa. Estando devidamente fundamentada a decisão 

e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o 

entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida 

justa para o caso concreto. (Ag 53533/2018, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 03/09/2018)". 1 - Isto posto este 

Juízo INDEFERE o pedido formulado no id. 13723794. 2 - CUMPRA-SE as 

demais disposições contidas na decisão de id. 11397393 (RENAJUD e 

INFOJUD). 3 - INTIMEM-SE. 4 - ÀS PROVIDÊNCIAS. CÁCERES, 26 de 

novembro de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003015-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS INFANTINO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT0010177A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO QUIDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PACHECO QUIDA OAB - MT15376/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003015-66.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

CARLOS INFANTINO MARTINS RÉU: RICARDO QUIDA Trata-se de Ação de 

Reintegração de Posse movida por CARLOS INFANTINO MARINS em 

desfavor de RICARDO QUIDA, ambos qualificados na exordial. Em sua 

contestação, o requerido arguiu preliminar de carência de ação, pugnando 

pela extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, 

do CPC. Compulsando os autos, verifica-se não haver razão o promovido, 

tendo em vista a presença de legitimidade e interesse processuais, 

estando presentes todos os pressupostos necessários para a existência 

e validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Isto posto, REJEITA-SE a preliminar arguida. Resolvida a preliminar, 

REPUTA-SE SANEADO o feito, nos termos do art. 357 do CPC. Resolvidas 

as questões processuais pendentes, mister delimitar as questões de fato 

sobre as quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, 

as questões controvertidas nos autos com base na petição inicial e na 

contestação. Nesse quadro, fixam-se como controvertidos os seguintes 

pontos: (A) A posse da parte requerente da área rural mencionada na 

petição inicial; (B) O esbulho pelo requerido da posse das terras do 

requerente e a data do alegado esbulho; (C) O abandono do imóvel pelo 

requerente; (D) Se antes da alegada aquisição do imóvel objeto da lide, o 
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requerido possuía conhecimento de quem pertencia a posse e propriedade 

área em litígio. Diante dos pontos controvertidos fixados, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que efetivamente desejam produzir, 

justificando expressamente suas respectivas pertinências e razões 

específicas para cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento. Após o decurso do prazo assinalado, 

CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento 

antecipado da pretensão. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. CÁCERES, 26 de 

novembro de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004496-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (RÉU)

MAPFRE VIDA S/A (RÉU)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004496-64.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MANOEL BENEDITO DA SILVA RÉU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA 

S.A., MAPFRE VIDA S/A, ALLIANZ SEGUROS S/A, COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Trata-se de ação de cobrança de 

indenização securitária ajuizada por MANOEL BENEDITO DA SILVA em 

face de ALLIANZ SEGUROS S/A, BRADESCO VIDA E PROVIDENCIA S/A, 

MAPFRE VIDA S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, 

todos qualificados no encarte processual. Processo em ordem, sem vícios 

ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Antes de se 

determinar a produção de provas, parte-se para a análise das preliminares 

pendentes. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS REQUERIDAS ALLIANZ 

SEGUROS S/A, MAPFRE VIDA S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA 

DO BRASIL No tocante à preliminar arguida pelas requeridas acima 

descritas, verifica-se não assistirem razão. O sistema co cosseguro 

consiste no compartilhamento de risco entre duas ou mais seguradoras, 

respondendo somente pelas obrigações pecuniárias, embora uma delas 

administre e represente as demais. Com isto, pode o segurado demandar 

contra a seguradora administradora do contrato e demais que integrem o 

contrato. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA - RECURSO DA SEGURADORA - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - ANÁLISE COM O MÉRITO - ARGUIÇÃO DE 

DOENÇA PREEXISTENTE - EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO - 

AUSÊNCIA - FALHA DA SEGURADORA - PRECEDENTE DO STJ - MÁ-FÉ 

DO CONTRATANTE - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA APELANTE - ART. 

330, II DO CPC/73 - PERÍCIA INDIRETA - DESNECESSIDADE - DIREITO À 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - OBSERVÂNCIA AOS TERMOS 

PACTUADOS - RECURSO DO BANCO ESTIPULANTE - ALEGAÇÃO DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA - RELAÇÃO JURÍDICA QUE ENVOLVE 

SEGURADORA, ESTIPULANTE E BENEFICIÁRIOS - LITISCONSÓRCIO 

PASSIVO NECESSÁRIO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSOS 

NÃO PROVIDOS. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, 

analisando os documentos juntados aos autos, conclui ser dispensável a 

realização de perícia indireta. A alegação de doença preexistente só pode 

ser apresentada pela seguradora para eximir-se da indenização quando 

houver requerido prévia avaliação de saúde ou produzido prova 

inequívoca da má-fé do contratante. A instituição nanceira estipulante, em 

favor da qual foi contratado o seguro prestamista, é parte legítima para 

integrar o polo passivo da demanda em que os beneciários buscam 

receber a respectiva indenização, por se tratar de evidente hipótese de 

litisconsórcio necessário (Ap 44343/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

20/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018). Isto posto, REJEITA-SE a 

preliminar de ilegitimidade de parte alegada. DA PRESCRIÇÃO As mesmas 

requeridas acima citadas alegam a ocorrência da prescrição, tendo em 

vista que o acidente ocorreu em maio de 2012 e somente em 24/07/2017 

que o requerente ingressou com a demanda. O art. 206, § 1°, b, do Código 

Civil explica que o prazo prescricional para a pretensão do autor é de 01 

(um) ano. Com relação ao marco inicial da contagem prescricional, o STJ 

tem firmado entendimento de que se inicia quando da ciência inequívoca 

da incapacidade. Nesse sentido: Ementa: CONTRATO DE SEGURO DE 

VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. 

CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. PEDIDO ADMINISTRATIVO. 

SUSPENSÃO DO PRAZO ATÉ RESPOSTA DA SEGURADORA. PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO. 

AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O prazo prescricional para o segurado 

ajuizar ação contra a seguradora buscando pagamento de indenização 

por invalidez é de um ano e começa a fluir na data em que o segurado tem 

conhecimento inequívoco da invalidez (Súmulas 101 e 278/STJ), ficando 

suspenso entre eventual comunicação da invalidez à seguradora e a data 

da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização. 2. O 

pedido de pagamento de indenização à seguradora apenas suspende o 

prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão que 

recusa a cobertura (Súmula 229/STJ). 3. No caso dos autos, o Tribunal a 

quo consignou que a ciência efetiva da incapacidade deu-se na data de 

04/02/2009 e a seguradora foi notificada em 1º/04/2009, quando 

operou-se a suspensão da contagem do prazo prescricional, voltando a 

correr quando da negativa do pedido de indenização, que ocorreu no dia 

15/04/2009. Assim, tendo sido a ação ajuizada em 03/03/2011, é patente 

que a prescrição já se havia consumado. 4. Pedido de reconsideração 

apresentado na via administrativa não tem o condão de suspender a 

contagem do prazo prescricional. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. Encontrado em: Vistos e relatados estes autos, em que são 

partes as acima indicadas, decide a Quarta Turma, por unanimidade, negar 

provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti (Presidente), Antonio Carlos Ferreira, 

Marco Buzzi e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator. T4 - 

QUARTA TURMA DJe 13/02/2017 - 13/2/2017 AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgInt no AREsp 338354 SP 

2013/0136642-0 (STJ) Ministro RAUL ARAÚJO. Analisando os 

documentos dos autos, verifica-se que o requerente teve ciência 

inequívoca da perda da visão em seu olho esquerdo na data de 

19/06/2017, através do laudo de id. 9119168. Diante da análise realizada, 

denota-se não haver ocorrido o lapso temporal apto a ensejar a 

prescrição nestes autos, vez que a ciência inequívoca deu-se em 

19/06/2017 e a demanda ingressada em 24/07/2017, razão pela qual 

REJEITA-SE a prejudicial de mérito apresentada. DA AUSÊNCIA DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO A requerida BANCO BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA LTDA alega que a ausência de requerimento prévio por 

parte do autor, que não comunicou administrativamente a ocorrência do 

sinistro, estando ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Pois bem. Em alguns 

casos, como por exemplo, para percepção do seguro DPVAT, é 

consolidado o entendimento em Recurso Repetitivo sobre a necessidade 

de prévio requerimento administrativo, sendo que sua ausência obsta o 

prosseguimento da demanda. Contudo, este não é o caso dos presentes 

autos, sendo o prévio requerimento administrativo não é documento 

essencial à propositura da demanda, ainda mais que no presente caso há 

discussão justamente sobre a cobertura securitária. A propósito: 

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - RECURSO COM PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO - CARÁTER 

PROTELATÓRIO - PREQUESTIONAMENTO - MULTA - RECURSO 

REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração, quando 

ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos 

manejados no intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando 

fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante, que não prosperou. 

Na hipótese, é dispensável a comprovação de requerimento administrativo 

prévio, pois a falta desse procedimento não obsta o direito da parte 

postulante, principalmente quando sustenta o direito discutido em juízo na 

negativa de cobertura por parte da seguradora. De outra vertente, uma 

das garantias contratuais do seguro previa a hipótese de cobertura por 

"morte por qualquer causa - MQC", o por si só afasta a discussão quanto 

à necessidade de atestar a causa da morte do falecido e, 

consequentemente, o cerceamento de defesa. Imperioso reconhecer o 

caráter manifestamente protelatório e, por conseguinte aplicar multa do 
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artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado 

da causa. (ED 41757/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, 

Publicado no DJE 30/07/2018). Após o exposto acima, REJEITA-SE a 

preliminar arguida. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Não havendo outras preliminares ou 

questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do 

art. 357 do Código de Processo Civil. Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos com base na petição inicial e nas contestações. 

Nesse quadro, fixam-se como controvertido os seguinte ponto: (A) A 

ocorrência da incapacidade permanente por acidente do requerente. As 

requeridas, em suas contestações, pugnam pela realização de prova 

pericial, assim como o requerente em sua impugnação. Em virtude da 

controvérsia sobre a invalidez do autor, este juízo entende ser 

imprescindível a realização de perícia técnica. Dessa feita, a fim de que 

seja esclarecido o ponto controvertido acima fixado, este Juízo: 1 - 

DEFERE a realização de prova pericial e, em observância ao que determina 

o § 1º do art. 156 do CPC, NOMEIA como perito o médico Dr. Manoel de 

Jesus Freitas Junior (CRM-MT 3874), podendo ser encontrado na Rua 

Pelotas, n. 01, CENTRO MÉDICO CPA, CPA I, Cuiabá/MT, telefone: (65) 

99216-6374, e-mail:  manofreitasjr@gmail.com, que servirá 

escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso (art. 

422 do Código de Processo Civil). 2 - INTIME-SE o Perito nomeado para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, em 

sintonia com a teoria da distribuição dinâmica da prova, mormente o 

interesse das rés em seu resultado, bem como o requerimento expresso e 

ambas e sua hipersuficiência em relação ao autor e ainda considerando a 

gratuidade deferida à parte autora, INTIMEM-SE os réus para o 

adimplemento dos honorários periciais, que deverão ser rateados entre 

eles e depositados em juízo no prazo de 10 (dez) dias após a intimação 

para tal fim, sob pena de preclusão. 3 – Em seguida, INTIME-SE o perito 

nomeado para informar a data em que iniciará a realização dos trabalhos 

periciais, devendo ser intimadas as partes. 4 - INTIMEM-SE as partes 

acerca do local e da data assinalada para realização da perícia, conforme 

exigência do art. 474 do Código de Processo Civil, devendo o laudo pericial 

ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. 

Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC). 5 - As partes 

poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes e 

formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, 

§1º, incisos I, II e III do CPC. 6 - As partes, depois de intimadas, poderão 

manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, neste mesmo 

prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme disposição do art. 

477, §1º, do Código de Processo Civil. 7 - Vale ressaltar que, para 

desincumbir-se dessa tarefa, o Perito poderá lançar mão de qualquer 

documento que seja suficiente para esclarecer o fato ou até mesmo 

solicitar documentos complementares. 8 - Com relação ao pedido de prova 

documental consistente à expedição do ofício para a Fundação 

Habitacional do Exército - FHE, INDEFERE-SE tal pleito, vez que a 

responsabilidade pecuniária é solidária, conforme já explicitado alhures, 

bem como compete às requeridas a guarda dos contratos, 9 - No tocante 

à expedição de ofício ao Ministério da Defesa, INDEFERE-SE a presente 

pretensão, tendo em vista não ser pertinente aos autos, uma vez que a 

incapacidade será aferida mediante perícia médica. 10 - Por fim, 

remetam-se os autos CONCLUSOS para demais deliberações. 11 - 

INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE. CÁCERES, 26 de novembro de 2018. Ramon 

Fagundes Botelho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004957-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DE VILLA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL DIVINO MENDES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004957-36.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

VALERIA DE VILLA RÉU: LOURIVAL DIVINO MENDES Processo em ordem, 

sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando 

presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. DA 

LEGITIMIDADE ATIVA DE IVO JOSE CRISTO DE MORAES Pugna o 

requerido pela inclusão da pessoa acima mencionada no polo ativo da 

demanda, tendo em vista que era o Sr. Ivo quem estava conduzindo o 

barco "Boferas". Compulsando os autos, verifica-se que no presente caso 

não se trata de litisconsórcio necessário, conforme preconiza o art. 114 

do CPC, inexistindo desta feita a obrigatoriedade de inclusão de terceiro no 

polo ativo da demanda. Ademais, a lide versa sobre danos materiais e 

morais supostamente sofridos pela requerente. Caso o terceiro acima 

mencionado se sentisse prejudicado com o acidente ocorrido, teria 

ingressado com a demanda juntamente com sua esposa, o que não o fez. 

Isto posto, REJEITA-SE a pretensão postulada pela parte requerida do 

ingresso de Ivo Jose Cristo de Moraes na demanda. Não havendo mais 

preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, 

nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS 

QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as 

questões processuais pendentes, mister delimitar as questões de fato 

sobre as quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, 

as questões controvertidas nos autos com base na petição inicial e na 

contestação. Nesse quadro, fixam-se como controvertidos os seguintes 

pontos: A) A responsabilidade pela ocorrência do acidente; B) O nexo 

causal entre o acidente e os danos materiais sofridos; C) A existência de 

danos morais e sua extensão. Diante dos pontos controvertidos fixados, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento, devendo a parte demandada, no 

mesmo prazo, manifestar acerca do requerimento de antecipação da 

colheita de provas, formulado à fl. 281 pela parte autora. Após o decurso 

do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem 

prejuízo do julgamento antecipado da pretensão. CUMPRA-SE. CÁCERES, 

27 de novembro de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006442-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER GONCALVES LUSTIG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON LUCAS JACINTO TORRES OAB - MT17652/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR A. VITORINO & ANA P. A. VITORINO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006442-37.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JENNIFER GONCALVES LUSTIG RÉU: VICTOR A. VITORINO & ANA P. A. 

VITORINO LTDA - ME 1 – O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe 

que “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.” No caso, a parte autora não preencheu 

de forma integral o disposto no inciso II do art. 319 do Código de Processo 

Civil[1]. Assim, INTIME-SE a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

decline todos os qualificativos exigidos pela Lei Adjetiva Civil, notadamente 

a profissão da parte autora e o endereço eletrônico das partes, sob pena 

de extinção. 2 – A autora requer o benefício da justiça gratuita. Contudo, 

compulsando os autos, verifica-se que não há documentação nos autos 

que comprove o preenchimento dos requisitos. Diante disso, a fim de 

possibilitar a análise do pleito de gratuidade, com fundamento no art. 99, § 

2º, do CPC[2], INTIME-SE a parte autora, por meio de seu advogado (DJE), 

para que, no mesmo prazo acima assinalado, demonstre os pressupostos 

para a concessão do benefício, sob pena de indeferimento do pedido. 

Saliente-se que a mera declaração de hipossuficiência (fl. 155) não é 
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suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos dispostos no 

artigo 98 do CPC. 3 – Após, venham os autos CONCLUSOS para as 

devidas deliberações. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de novembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 319. A petição 

inicial indicará: II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de 

união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; [2]§ 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006561-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando que o endereçamento da 

petição inicial indica órgão julgador distinto, aliado ao fato de que a 

demanda é endereçada em face de entidade da administração pública 

direta, este Juízo DECLARA-SE incompetente para a apreciação do 

presente processo. 2 – Nesse quadro, DETERMINA-SE a redistribuição 

deste processo para a 4ª Vara Cível desta Comarca, promovendo-se as 

baixas necessárias. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 27 de novembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006564-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CREMILSON FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando que o endereçamento da 

petição inicial indica órgão julgador distinto, aliado ao fato de que a 

demanda é direcionada em face de ente da Administração Pùblica direta, 

este Juízo DECLARA-SE incompetente para a apreciação do presente 

processo. 2 – Nesse quadro, DETERMINA-SE a redistribuição deste 

processo para a 4ª Vara Cível desta Comarca, promovendo-se as baixas 

necessárias. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 27 de novembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002301-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002301-72.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSE VITAL DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. I - RELATÓRIO Trata-se de cumprimento de 

sentença movido por JOSE VITAL DA SILVA em face de SEGURADORA 

LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A, ambos qualificados nos 

autos. No id. 15875871 a executada efetuou o pagamento espontâneo da 

dívida. O exequente concordou com os valores depositados, pugnando 

pela expedição de alvará, conforme id. 16576121. Vieram os autos 

conclusos. É o que merece relato. Passa-se a decidir. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, nota-se que a parte executada 

cumpriu a obrigação objeto dos autos, promovendo o pagamento integral 

da avença. Desta forma, certo é que, disciplina o art. 924, II, do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a 

presente execução, com fundamento no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE alvará para levantamento integral 

dos valores depositados, devendo o montante ser transferido à conta 

bancária informada pela parte exequente no id. 16576121. Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos. Sentença publicada 

eletronicamente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. CÁCERES, 27 de novembro de 

2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005991-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MARCOS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005991-46.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: HELIO MARCOS BATISTA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, I - Relatório Trata-se de Ação Anulatória c/c 

Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida por 

HELIO MARCOS BATISTA em face de CLARO TV - EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICACOES S/A, ambos qualificados nos autos. Alega o 

requerente que teve seu nome inserido indevidamente pela requerida no 

rol de inadimplentes. Aduz ainda que não possui negócio jurídico firmado 

perante a empresa promovida. Com isto, recorreu ao judiciário, requerendo 

o reconhecimento da inexistência do débito e consequentemente a 

exclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Documentos 

que instruem a exordial no id. 10091145. Petição inicial recebida e 

concessão da gratuidade de justiça no id. 10624017. Contestação de id. 

12067058, a qual a requerida, preliminarmente, impugna a gratuidade de 

justiça deferida ao requerente, e no mérito requer a improcedência dos 

pedidos formulados pelo autor, tendo em vista a existência do negócio 

jurídico firmado entre as partes. Audiência de conciliação inexitosa, 

conforme id. 13263015. Impugnação à contestação de id. 15346186. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece relato. Passa-se a decidir. II - 

Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Considerando que os elementos 

necessários à formação da convicção deste Juízo estão coligidos aos 

autos, a demanda encontra-se apta para ser julgada antecipadamente, 

com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, 

em que pese a oposição da parte demandada, não houve pedido de 

desistência da demanda, formulado pela parte autora. Com relação à 

impugnação concernente ao deferimento da gratuidade de justiça 

concedida ao requerente, verifica-se que a parte requerida não juntou 

qualquer elemento probatório apto a ensejar a revogação do benefício, 

motivo pelo qual REJEITA-SE a pretensão impugnatória da parte promovida. 

Não havendo demais preliminares e questões prejudiciais a serem 

decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, 

expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX, 

da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. Pois bem. A parte autora é consumidora, conforme 
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disposto no art. 2º do CDC. Bem por isso, a responsabilidade da parte 

demandada é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que 

não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, assumindo tal 

“múnus” por conta do risco-proveito das atividades desenvolvidas. No 

ponto, vale o registro de que o desate da questão passa, primeiramente, 

pela premissa de que a prova do fato negativo não pode ser exigida de 

quem aproveitaria a sua inexistência. No caso judicializado, significa dizer 

que a parte autora nunca poderia provar que não contratou com a parte 

demandada, incumbência lógica dessa última (a parte demandada) e que 

deriva da elementar regra probatória “negativa non sunt probanda”. Sob 

esse quadrante, não haveria como se exigir da parte demandante prova 

de fatos negativos, principalmente quando se tratar de hipótese em que a 

parte nega a existência do fato legitimador da situação contra a qual se 

insurge. Nesse ponto, a instituição demandada acostou aos autos 

documentos extraídos de telas sistêmicas que apontam a parte autora 

como usuária dos serviços por ela prestados, o que revela a existência de 

relação jurídica material entre as partes. Além do mais, as telas indicam o 

mesmo endereço do que aquele indicado pela parte autora na exordial, 

além dos dados pessoais. Nesse sentido, acerca da valoração de tais 

provas já se decidiu: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA - 

PRINT TRAZIDO PELA RÉ QUE É DE SER ACOLHIDO COMO PROVA, NA 

MEDIDA EM QUE TRAZ OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS (NOME DA 

AUTORA, NÚMERO DE RG E DE CPF, LOCAL ONDE PROCEDIDA A 

INSTALAÇÃO E DADOS DA CONTA – PENDÊNCIA EXISTENTE QUE 

ENSEJA A NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL INEXISTENTE. Apelação 

improvida. (TJSP; Apelação 1015342-73.2013.8.26.0068; Relator (a): 

Jayme Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de Barueri - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de 

Registro: 06/02/2018) (negritei)” Em que pese entendimento anterior deste 

magistrado, promove a sua alteração a fim de adequar à corrente já 

adotada em casos idênticos, como se vê na ementa acima citada. Sendo 

assim, os “prints” trazidos pela requerida devem ser acolhidos como 

prova, na medida em que traz todos os elementos necessários para tanto, 

em especial os dados pessoais e endereço do demandante, indicando a 

existência de pendência que ensejou a negativação. Ainda, a parte 

demandada apresentou faturas telefônicas, bem como histórico de 

pagamento, revelando a utilização do serviço contratado. Bem por isso, 

diante da comprovação da origem da dívida, a negativação fora legítima, 

de modo que inexiste qualquer ato ilícito praticado pela parte demandada, 

tampouco danos morais a serem indenizados. III - Dispositivo Diante do 

exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela 

parte autora. CONDENA-SE a parte requerente ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

correspondentes a 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º do CPC), 

contudo, condenação essa suspensa por força do § 3º do art. 98 do CPC, 

uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Uma vez que 

restou devidamente provada a existência da relação jurídica negada, 

inicialmente, pela parte autora, na exordial, agiu o autor como litigante 

ímprobo na medida em que se utilizou de medida judicial a fim de se valer 

de pretensão manifestamente incontroversa. Desse modo, este Juízo 

APLICA a pena de litigância de má-fé, na forma do artigo 80, inciso I, do 

CPC, e CONDENA a parte autora ao pagamento de multa de 3% sobre o 

valor da causa e a indenizar a parte ré no patamar de 15% sobre o valor 

da causa, conforme permite no artigo 81 do CPC. No mais, este Juízo 

EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso I, do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. CÁCERES, 27 de 

novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006012-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILCILENE PEREIRA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006012-85.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

GILCILENE PEREIRA PINTO RÉU: BANCO ITAUCARD S/A Trata-se de Ação 

Revisional c/c Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela 

antecipada ajuizada por GILCILENE PEREIRA PINTO em desfavor de 

BANCO ITAUCARD S/A. Despacho de id. 16007867, determinando que a 

requerente comprovasse sua hipossuficiência financeira, bem como a 

emenda a inicial, acostando aos autos a pretensão resistida. No id. 

16310301, a autora somente acostou aos autos comprovação dos 

pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, deixando 

transcorrer o prazo sem emendar a petição inicial no tocante à pretensão 

resistida. Vieram os autos conclusos. É o que merece relato. Passa-se a 

decidir. A falta de atendimento pela parte autora de apresentar aos autos 

a emenda necessária, mesmo sendo intimada para tal desiderato, culmina 

no indeferimento da petição inicial, conforme o art. 330, inciso IV, do CPC. 

Sendo assim, não apresentada a documentação necessária para a 

propositura de demanda, deve a petição inicial ser indeferida, em sintonia 

com as disposições acima referidas. Ante o exposto, INDEFERE-SE a 

petição inicial, nos termos do art. 330, inciso IV, do Código de Processo 

Civil e 321, parágrafo único do mesmo diploma. Por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso I, do Código de Processo Civil. CONCEDE-SE à parte autora os 

benefícios da gratuidade de justiça, ante a comprovação dos 

pressupostos ensejadores do benefício. Custas pela parte requerente, 

estando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. 

Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Sentença publicada eletronicamente. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. CÁCERES, 22 de novembro de 2018. Ramon Fagundes 

Botelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006731-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA DA SILVA MIRANDA (AUTOR(A))

ALFREDO DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

vicente ribeiro de carvalho (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006731-04.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ALFREDO DE MIRANDA, ADELINA DA SILVA MIRANDA RÉU: VICENTE 

RIBEIRO DE CARVALHO Trata-se de ação de usucapião ajuizada por 

ALFREDO DE MIRANDA e ADELINA DA SILVA MIRANDA em face de 

VICENTE RIBEIRO DE CARVALHO, todos qualificados na inicial. A parte 

autora foi intimada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse o 

endereço atualizado da parte demandada, sob pena de extinção. Contudo, 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação (id. 16601271). Vieram os 

autos conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. No 

caso em tela percebe-se que a parte requerente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. Os autores permaneceram inertes, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda. Diante disso, considerando que a parte autora 

não promoveu as diligências que lhe competia, deve o processo ser 

extinto por ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o exposto, JULGA-SE 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005674-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON COSTA DA CUNHA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005674-14.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ADMILSON COSTA DA CUNHA Trata-se de ação de busca e apreensão 

ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de 

ADMILSON COSTA DA CUNHA, todos qualificados na inicial. A parte 

autora foi intimada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse a 

notificação extrajudicial do requerido e para efetuar o pagamento das 

custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial (ID n. 

15686370). Devidamente intimada, a parte autora procedeu ao 

recolhimento das custas, mas não comprovou ter notificado 

extrajudicialmente o requerido (ID n. 15739175). Em novo despacho (ID n. 

15777818), este juízo determinou novamente a intimação da parte autora 

para suprir o defeito, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em 

petição de ID n. 15868268, a parte autora requer a extinção do feito com 

fulcro no artigo 485, inciso III do CPC. Vieram os autos conclusos. É o 

relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Pois bem, mesmo 

intimada da decisão que consignou a necessidade de apresentação 

comprovante de notificação extrajudicial, a parte requerente quedou-se 

inerte, deixando transcorrer o prazo para apresentação do referido 

documento, ocasionando a perda do interesse de agir. Logo, diante da 

ausência do preenchimento dos requisitos da petição inicial nos termos do 

artigo 321 do CPC, reputa-se que deve ser indeferida a petição inicial, 

tendo em vista a falta de interesse de agir da parte autora. Ante o 

exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso III, do 

Código de Processo Civil[1]. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI do Código 

de Processo Civil. CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas 

processuais remanescentes, se houver. Sem incidência de honorários 

advocatícios no caso em espécie. Transitada em julgado a sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito [1] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: III - o autor 

carecer de interesse processual

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001339-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR VERICIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN ANTONIO PEREIRA ANUTE OAB - AC4531 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001339-49.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ADENIR VERICIMA DE SOUZA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença Pelo 

Procedimento Comum c/c Pedido de Exibição Cautelar de Documentos 

ajuizada por ADENIR VERICIMA DE SOUZA em face de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA (TELEXFREE). Intimada a comprovar sua 

hipossuficiência (id. 12361881), quedou-se inerte, motivo pelo qual foi 

indeferido o pedido de gratuidade de justiça (id. 13014854) e determinado 

o recolhimento das custas. Até a presente data não aportou aos autos o 

recolhimento das custas e taxa. Vieram os autos conclusos. É o que 

merece relato. Passa-se a decidir. Compulsando os autos, extrai-se que a 

presente demanda deve ser extinta, ante o não pagamento das custas e 

taxa, mesmo devidamente a parte autora intimada para tal mister. Ante o 

exposto, este juízo JULGA-SE EXTINTO o feito sem resolução de mérito, 

em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e 

regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte autora. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias mediante as 

cautelas de estilo. Sentença publicada eletronicamente. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. CÁCERES, 26 de novembro de 2018. Ramon Fagundes 

Botelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003206-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. I. Z. M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA GARVIZU ZURITA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003206-77.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: JOSE IGNACIO ZURITA MENDIZABAL MERCADO 

REQUERIDO: MARIA ROSA GARVIZU ZURITA I - Relatório Trata-se de 

Ação de Retificação de Registro Civil formulado por JOSÉ IGNÁCIO 

ZUTIRA MENDIZABAL MERCADO, representado por sua genitora MARIA 

ROSA GARVIZU ZURITA. Alega o requerente ser filho de pais bolivianos 

e, ao realizar a sua inscrição no Consulado Boliviano, seu nome 

passou-se a constar JOSÉ IGNÁCIO MENDIZABAL GARVIZU. Aduz que, 

com isto, passou a ter dois nomes, sendo um no Brasil e outro na Bolívia. 

Para evitar-se problemas futuros, ingressou com a presente demanda 

para que conste no registro de nascimento o nome utilizado na Bolívia: 

JOSÉ IGNÁCIO MENDIZABAL GARVIZU. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público manifestou-se favorável ao pleito, porém, como medida 

de cautela, sugeriu a oitiva dos pais do requerente, como também o Cônsul 

Boliviano que reside nesta Comarca. Vieram os autos conclusos. É o que 

merece relato. Passa-se a decidir. II - Fundamentação Com relação à 

sugestão dada pelo membro ministerial, verifica-se a desnecessidade de 

tais oitivas, pois os elementos constantes nos autos são suficientes para 

formar o convencimento deste Juízo. Em atenção às circunstâncias e 

elementos dos autos, reputa-se assistir razão à parte requerente. Isso 

porque, dispõe o art. 109, da Lei 6015/73 (Lei de Registro Público) sobre a 

possibilidade da lavratura, restauração ou retificação de assentamento no 

registro civil, onde, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados 

e, não havendo mais provas, o juiz decidirá sobre o pedido. No caso sob 

exame, mostra-se plausível a pretensão, pois conforme consta na certidão 

de nascimento de id. 14140470, constam como sendo os pais do 

requerente JOSÉ LUIS MENDIZABAL MERCADO e MARIA ROSA GARVIZU 

ZURITA, não havendo óbice para a substituição dos sobrenomes, tendo 

em vista ser os mesmo que de seus genitores. III - Dispositivo Ante o 

exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

determinar a retificação do registro de nascimento do requerente 

(matrícula 065243 01 55 2004 1 00130 061 0073369 38) para o fim de 

constar JOSÉ IGNÁCIO MENDIZABAL GARVIZU, conforme requerido e de 

acordo com as demais documentações apresentadas nos autos 

EXPEÇA-SE o mandado de averbação, encaminhando-o para o respectivo 

cartório para as providências de praxe, ressaltando-se que a parte autora 

é beneficiária da justiça gratuita, de modo que tal benesse compreende os 

emolumentos cartorários respectivos, na forma do art. 98, 1º, inciso IX, do 

CPC. Isenta a parte autora de custas e despesas processuais ante a 

concessão da assistência judiciária gratuita, bem como ausente pretensão 

resistida a justificar a condenação em verba honorária. Após as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os presentes autos com as baixas e 

anotações de praxe. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. CÁCERES, 27 de 

novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004047-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SCHNEIDER SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUINA GOMES DE ANDRADE (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação da parte 

Autora da lide, na pessoa de seus Advogados, para comparecer na 

audiência de Conciliação Designada Para o dia 30 de janeiro de 2019 as 

16h30min na Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC. Cáceres, 27 de 

novembro de 2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007751-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS (AUTOR(A))

MARIA NEUZA RAIMUNDO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES - ME (RÉU)

ALONSO MARCOS MOREIRA (RÉU)

PAULO FERNANDO POLIZELLI (RÉU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO BARBOSA JUNQUEIRA OAB - SP249133 (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

aguardando realização de audiência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007305-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M MAYUMI DA SILVA - ME (EXECUTADO)

EDSON FERNANDES DA FONSECA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1007305-27.2017.8.11.0006 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [CONTRATOS 

BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S.A Endereço: Rua Coronel José Dulce, 

234, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: M 

MAYUMI DA SILVA - ME Endereço: Rua Costa Marques, 874, Centro, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: EDSON FERNANDES DA 

FONSECA Endereço: Rua Costa Marques, 813, Centro, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Nos termos do art. 152, inc. VI do Código de Processo 

Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI da 

CNGC e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de promover a intimação da parte exequente, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão da Sr.(ª) Oficial(a) de 

Justiça ID Num. 16688801, a seguir transcrita: Certifico .e dou fé, que em 

cumprimento ao mandado da 3ª VARA CÍVEL. Dirigi-me ao endereço 

indicado nele e fui informado pela mãe do requerido a senhora DALVA 

FERNANDES que o seu filho o EDSON FERNANDES FONSECA separou da 

esposa e foi embora, não deixando endereço do lugar que está, passei 

então a procurar pelo veiculo a ser penhorado, pelas ruas da cidade, 

primeiramente fui ate o DETRAN procurar pela placa dele que não consta 

no mandado e em seguida passei a procurar por ele, no antigo mercado 

deles que fica na RUA JOSE PINTO DE ARRUDA e em outros lugares de 

grande movimentação de veiculo tais como FAPAN, CISC e DETRAN, não 

obtendo êxito. Ante o exposto não foi possível penhorar o veiculo descrito 

no mandado, porque não o encontrei. Cáceres-MT, 27 de novembro de 

2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário (Assinado Digitalmente) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005561-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UISER RAFAEL SOUZA BERGAMO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1005561-60.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 61.633,31 ESPÉCIE: 

[Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: AV CIDADE DE DEUS, s/n, 

Novíssimo, 2 andar, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06020-000 POLO 

PASSIVO: Nome: UISER RAFAEL SOUZA BERGAMO Endereço: 15 DE 

NOVEMBRO, 737, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos termos 

do art. 152, inc. VI do Código de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da 

Constituição Federal c.c com artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. XVII todos 

da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação 

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

certidão da Sr.(ª) Oficial(a) de Justiça ID Num. 16497729, a seguir 

transcrita: CERTIFICA E DA FÉ, que em cumprimento ao presente 

MANDADO DE CITAÇÃO, compareci no endereço mencionado, e aí 

estando NÃO FOI POSSIVEL CITAR UISER RAFAEL SOUZA BERGAMO, 

pois fui informado no endereço mencionado "2º BEFRON" que o Sr. Uiser 

deu baixa em março de 2018. Diante do exposto devolvo o presente 

mandado em Cartório para as devidas providências. O referido é verdade. 

Cáceres-MT , 27 de novembro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003495-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOELZITO SEBASTIAO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1003495-10.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 20.081,23 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: ITAU UNIBANCO S/A Endereço: PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE 

SOUZA ARANHA, 100, JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-030 

POLO PASSIVO: Nome: JOELZITO SEBASTIAO DA SILVA Endereço: RUA 

B, 9, QUADRA 12, VITORIA REGIA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos 

termos do art. 152, inc. VI do Código de Processo Civil c.c com artigo 482, 

VI da CNGC e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de promover a intimação da parte autora, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar acerca da certidão da Sr.(ª) Oficial(a) de Justiça 

ID Num. 16497233, a seguir transcrita: CERTIFICA E DA FÉ, que em 

cumprimento ao presente MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, compareci 

no endereço mencionado, e aí estando NÃO FOI POSSIVEL CITAR/INTIMAR 

JOELZITO SEBASTIÃO DA SILVA, pois fui informado no endereço 

mencionado pela sua ex-esposa Iracema que o mesmo mudou a mais de 

04 meses para a cidade de Campo Grande-MS. Diante do exposto devolvo 

o presente mandado em Cartório para as devidas providências. O referido 

é verdade Cáceres-MT, 27 de novembro de 2018. Joel Soares Viana 

Junior Analista Judiciário (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002672-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DIAS MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO OAB - MT0004583A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AMBROSIO GATTASS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1002672-70.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 12.803,20 ESPÉCIE: 

[DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: Nome: RONALDO DIAS MOREIRA Endereço: Rua E, 21, 

Cohab Velha, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

PAULO AMBROSIO GATTASS Endereço: Rua Das Granadas, 125, vila 

mariana, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos termos do art. 152, inc. VI 

do Código de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição Federal 

c.c com artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação da parte 

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão 

da Sr.(ª) Oficial(a) de Justiça ID Num. 16494234, a seguir transcrita: 

Certifico, em cumprimento deste r. mandado, extraído dos Autos 

1002672-70.2017, da 3ª Vara Cível (PJE), que me dirigi, nesta cidade, à 

Clínica de Fisioterapia "Reabilite", na Rua 15 de Novembro nº 129, e lá, dei 

ciência de todo o conteúdo do presente ao Sr. PAULO AMBRÓSIO 

GATTASS, qual seja, a penhora de bens suficientes para a cobertura do 

débito consignado. Instado a dizer se ofereceria algum bem em penhora, 

disse que não, porque, segundo ele, não o tem, razão porque foi 

impossível o cabal cumprimento deste r. mandado, por isso devolvo-o à 

Escrivania, para as providências cabíveis e aguardo novas ordens. O 

referido é verdade e dou fé. Cáceres-MT, 27 de novembro de 2018. Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário (Assinado Digitalmente) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006079-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DE FATIMA MATIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Wanderlei Cardoso de Oliveira (RÉU)

NARCIZO CARDOSO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com prazo em curso para apresentação de acordo extrajudicial. 

Cáceres-MT, 27 de novembro de 2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR 

Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005666-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ FERREIRA FRANCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1005666-37.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 191.147,50 ESPÉCIE: 
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[Diligências]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO DO BRASIL SA Endereço: AVENIDA MUNICIPAL, 1174, AGENCIA 

2480-5, CENTRO, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 POLO 

PASSIVO: Nome: JOAO LUIZ FERREIRA FRANCO Endereço: VIRGINIA 

AZAMBUJA, 862, APT 202, CENTRO, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 

78250-000 Nos termos do art. 152, inc. VI do Código de Processo Civil e 

art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI da CNGC 

e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de 

promover a intimação da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da certidão da Sr.(ª) Oficial(a) de Justiça ID Num. 

16474843, a seguir transcrita: Certifico Eu, AGOSTINHO DE PINHO SAAB, 

Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado de penhora e 

avaliação, que me dirigi A RUA MICAELA ATALA, 163 - TREVO, e sendo lá 

NÃO FOI POSSÍVEL EFETUAR A PENHORA DO BEM INDICADO NO 

MANDADO, em virtude de hoje no local estar morando há quase 02 anos, 

o Sr. ODENILSON, e que me informou que no local anteriormente dele, 

morou o requerido, mas que não sabe de seu paredeiro. Cáceres-MT , 27 

de novembro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002730-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO(A))

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002730-10.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

MIRIAM RODRIGUES COELHO RÉU: VIVO S.A. “Vistos, etc... é dever da 

parte comunicar a alteração do endereço. Como a requerida descumpriu 

com tal obrigação processual, deve ser reputada como intimada para 

prestar depoimento pessoal. Estando ausente deixo para analisar a 

repercussão processual por ocasião da sentença. Fixo o prazo de 15 dias 

para as partes apresentarem os memoriais”. NADA MAIS. Eu, Robson 

Gomes da Fonseca, Estagiário, digitei e subscrevi. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002730-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO(A))

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com prazo em curso para as alegações finais. Cáceres-MT , 27 de 

novembro de 2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE 

DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1003874-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE ALCIDES VIDAL SALOME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONE PIRES SALOME OAB - 483.294.011-20 (REPRESENTANTE)

JOSE AECIO PIRES SALOME OAB - 241.118.481-68 (REPRESENTANTE)

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (ADVOGADO(A))

SOLANGE PIRES SALOME DE SOUZA OAB - 161.717.481-53 

(REPRESENTANTE)

CILENE PIRES SALOME ROSA OAB - 293.374.021-49 (REPRESENTANTE)

ALCIDES VIDAL SALOME FILHO OAB - 452.898.911-53 

(REPRESENTANTE)

SIDNEY PIRES SALOME OAB - 378.584.241-49 (REPRESENTANTE)

SERGIO LUIZ PIRES SALOME OAB - 495.604.411-91 (REPRESENTANTE)

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO OAB - 495.874.041-49 

(REPRESENTANTE)

SIMONE PIRES SALOME CARLETO OAB - 523.335.821-20 

(REPRESENTANTE)

HENRIQUE ARRUDA SALOME OAB - 035.373.771-26 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR BACOVIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

aguardando realização da audiência na ação conexa sob nº 

1005715-78.2018.8.11.0006. Cáceres-MT , 27 de novembro de 2018. JOEL 

SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006209-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DIONESIO RIBEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1006209-40.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 18.609,56 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: DIONESIO RIBEIRO Endereço: 

SITIO SAO JOAO BR 070 1, KM, 16, ZONA RURAL, CÁCERES - MT - CEP: 
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78200-000 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 

93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. 

XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de EFETUAR a 

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

depósito da diligência do(a) Sr.(ª) Oficial(a) de Justiça para citação e 

busca e apreensão, cujo valor deverá ser verificado no site do TJMT, CPD 

(Central de Pagamento de Diligência), regulamentada pelo Provimento 

7/2017 – CGJ. Cáceres-MT , 27 de novembro de 2018. Joel Soares Viana 

Junior Analista Judiciário (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003501-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE BRITO OAB - MS0009982A (ADVOGADO(A))

PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO OAB - MS10789 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO HAYASHIDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003501-17.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADILSON LOPES DE SOUZA RÉU: MARCOS ANTONIO HAYASHIDA 

Vistos, etc... Em consulta no site da Receita Federal consta vinculado ao 

CPF informado pelo Réu o nome de Marcos Antônio Hayashida. CPF: 

896.850.831-34 Nome Completo: MARCOS ANTONIO HAYASHIDA Nome 

da Mãe: ANIZIA MARTINHA BRAGA Data de Nascimento: 26/08/1977 Título 

de Eleitor: 0017354841864 Endereço: TALHAMARES 366 VILA MARIANA 

CEP: 78200-000 Municipio: CACERES UF: MT Sendo assim, intime-se o 

Requerido por meio de seu advogado para que esclareça quanto a 

divergência, no prazo de 15 dias, devendo juntar aos autos cópias dos 

documentos pessoais. No mais, especifiquem as partes quanto ao 

interesse na produção de outras provas no prazo de 15 dias, justificando 

sua pertinência, necessidade e finalidade. Decorrido o prazo, novamente 

conclusos para análise do pedido formulado na impugnação (id. 

16564717) e saneamento ou julgamento da demanda. Cáceres/MT, 27 de 

novembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004297-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE KAWAKAMI CINTRA (EXECUTADO)

EDERSON DE ALMEIDA CINTRA (EXECUTADO)

KAWAKAMI CINTRA & CINTRA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004297-42.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: KAWAKAMI CINTRA 

& CINTRA LTDA - EPP, EDERSON DE ALMEIDA CINTRA, ALINE KAWAKAMI 

CINTRA Vistos etc. Nos termos do art. 1.023, §2° do Código de Processo 

Civil, intimo a parte executada, através de seus Advogados, para que no 

prazo de cinco dias se manifestem em relação aos Embargos de 

Declaração opostos nos autos. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 27 de Novembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003585-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

E M DA SILVA FONSECA EIRELI - ME (EXECUTADO)

MONICA MAYUMI DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003585-18.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: E M DA SILVA 

FONSECA EIRELI - ME, MONICA MAYUMI DA SILVA Vistos etc. Defiro as 

diligências de citação solicitadas no id. 15913966. Expeça-se o 

necessário. Reitero ainda a intimação do credor para que promova o 

recolhimento das custas alusivas as diligências que deverão ser 

realizadas, conforme intimação expedida no id. 15918274 - Pág. 1, ficando 

anotado o prazo de 05 dias, para o recolhimento. Advirto o exequente que 

a inércia reiterada poderá resultar na extinção do processo. Decorrido o 

prazo, em sendo promovido o recolhimento das custas impulsione os 

autos para a realização da diligência. Caso contrário, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 27 de Novembro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003975-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

THAIS DE MELO YACCOUB OAB - RJ121599 (ADVOGADO(A))

RONALDO CELANI HIPOLITO DO CARMO OAB - SP195889 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003975-22.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: KARINA DE SOUZA E SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos etc. A última petição da parte autora onde se manifesta quanto 

a provas é contraditória. No primeiro parágrafo menciona não ter interesse 
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em produzir outras provas neste feito. Já no segundo parágrafo, a autora 

menciona interesse em produzir prova pericial no áudio apresentado pela 

parte requerida. Ainda que se despreze a contraditoriedade, e 

debruçando-se sobre o pedido de perícia formulado pela parte autora, 

ainda assim, verifica-se que seu pedido é incompleto, pois é necessário 

que a parte justifique a pertinência do pedido à solução do mérito, uma vez 

que cabe ao Juízo indeferir as provas que reputar inúteis (art. 370/CPC). 

Ademais, questiona-se a parte autora se de fato nega veementemente ser 

a sua voz aquela contida no áudio apresentado pelo réu. Caso seja 

expressa tal convicção, e ainda que não seja possível à parte solicitar a 

colheita de depoimento pessoal de si mesma (mas o Juízo o pode 

determinar de ofício), um ponto a ser esclarecido pela parte é se eventual 

colheita de depoimento pessoal não seria suficiente, segundo seu juízo, 

para que este Juízo delibere sobre a similitude do áudio apresentado pelo 

réu com eventual áudio (e vídeo) que poderia ser colhido em sede de 

audiência, neste Juízo. Para tanto, anoto o prazo de 05 (cinco) dias, para 

que a parte autora se manifeste no feito, notadamente para que: a) Melhor 

justifique a pertinência da prova pericial solicitada, mormente esclarecendo 

a controvérsia da qual a perícia seria capaz de sanar; b) Declare 

expressamente se nega ou não ser a voz da autora no áudio apresentado 

pelo réu, e em caso de haver esta negativa, esclareça ainda se eventual 

colheita de depoimento pessoal seria suficiente ou não para suprir a sua 

pretensa prova pericial e subsidiar este Juízo na formação da convicção 

quanto ao mérito da ação. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 27 de Novembro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003975-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

THAIS DE MELO YACCOUB OAB - RJ121599 (ADVOGADO(A))

RONALDO CELANI HIPOLITO DO CARMO OAB - SP195889 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003975-22.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: KARINA DE SOUZA E SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos etc. A última petição da parte autora onde se manifesta quanto 

a provas é contraditória. No primeiro parágrafo menciona não ter interesse 

em produzir outras provas neste feito. Já no segundo parágrafo, a autora 

menciona interesse em produzir prova pericial no áudio apresentado pela 

parte requerida. Ainda que se despreze a contraditoriedade, e 

debruçando-se sobre o pedido de perícia formulado pela parte autora, 

ainda assim, verifica-se que seu pedido é incompleto, pois é necessário 

que a parte justifique a pertinência do pedido à solução do mérito, uma vez 

que cabe ao Juízo indeferir as provas que reputar inúteis (art. 370/CPC). 

Ademais, questiona-se a parte autora se de fato nega veementemente ser 

a sua voz aquela contida no áudio apresentado pelo réu. Caso seja 

expressa tal convicção, e ainda que não seja possível à parte solicitar a 

colheita de depoimento pessoal de si mesma (mas o Juízo o pode 

determinar de ofício), um ponto a ser esclarecido pela parte é se eventual 

colheita de depoimento pessoal não seria suficiente, segundo seu juízo, 

para que este Juízo delibere sobre a similitude do áudio apresentado pelo 

réu com eventual áudio (e vídeo) que poderia ser colhido em sede de 

audiência, neste Juízo. Para tanto, anoto o prazo de 05 (cinco) dias, para 

que a parte autora se manifeste no feito, notadamente para que: a) Melhor 

justifique a pertinência da prova pericial solicitada, mormente esclarecendo 

a controvérsia da qual a perícia seria capaz de sanar; b) Declare 

expressamente se nega ou não ser a voz da autora no áudio apresentado 

pelo réu, e em caso de haver esta negativa, esclareça ainda se eventual 

colheita de depoimento pessoal seria suficiente ou não para suprir a sua 

pretensa prova pericial e subsidiar este Juízo na formação da convicção 

quanto ao mérito da ação. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 27 de Novembro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1003655-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DA SILVEIRA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI DE TAL (RÉU)

LUIGI ORTEGA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALERIANO DA SILVA MAIA NETO OAB - MT0006184A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003655-35.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

VINICIUS DA SILVEIRA CRUZ RÉU: LUIGI ORTEGA, VANDERLEI DE TAL 

Vistos etc. Após a audiência de justificação (id. 15276649) e 

manifestação do autor (id. 15361774), houve manifestação de terceiro à 

saber, manifestação do Dr. Valeriano da Silva Maia Neto, apresentando-se 

como terceiro interessado, bem como juntando diversos documentos. 

Apesar de não ter formalizado o requerimento de ingresso nos autos, 

reputo que as manifestações de Valeriano Maia constituem em sua 

essência a expressão de interesse em ingressar no feito na condição de 

assistente. Deste modo, será necessário franquear às partes a 

manifestação acerca da possibilidade da admissão do terceiro, 

supostamente interessado, na condição de assistente, neste feito. É bem 

certo que encontra-se pendente de análise o pedido liminar de imissão na 

posse. Todavia, dada a possibilidade de que a manifestação e 

documentos apresentados pelo terceiro sejam objeto de ponderação do 

Juízo por ocasião da análise do pedido liminar, mostra-se necessário 

franquear ao autor que acerca da manifestação e documentos, se 

manifeste (art. 9° e 10° do CPC). Não obstante, da verificação do 

processo não se observa a constituição de Advogado pelos réus Luitt 

Conceição Ortega e Vanderli Leite Santos Silva. Com efeito, os registros 

na plataforma PJE estariam indicando dado incorreto, qual seja, a de que o 

Advogado Dr. Valeriano seja Advogado dos réus. Aliás, dada a ausência 

de Advogado, não se deve considerar válida a intimação realizada no id. 

15392380 - Pág. 1. Mesmo que inválida, referida intimação também era 

desnecessária, pois a Secretaria da Vara impulsionou os autos para 

intimar os réus em relação a petição protocolada pelo autor (id. 15361774) 

cujo conteúdo se trata de exercício do contraditório (pelo autor) em 

relação aos pedidos formulados pelos réus por ocasião da audiência. 

Sendo assim, diante das informações destacadas acima, são as seguintes 

deliberações do Juízo: a) Fica o autor intimado, por meio de seu 

Advogado, a tomar conhecimento das manifestações e documentos 

apresentados pelo terceiro, supostamente interessado, e sobre elas se 

manifestar no prazo de 15 dias. b) No mesmo prazo, o autor deverá se 

manifestar quanto a hipótese de admissão de Valeriano Maia neste feito 

como assistente, bem como a questão suscitada pelos réus na audiência 

no sentido de que o mesmo seja integrado ao polo passivo da ação; c) 

Deverá ser realizada a intimação pessoal dos requeridos, intimando-os a 

constituir Advogado ao processo no prazo de 10 (dez) dias ou 

demonstrar a incapacidade de fazê-lo – ocasião em que será nomeada a 

Defensoria Pública para a assistência jurídica. d) Deverá a Secretaria da 

Vara, excluir dos registros da parte ré, a representação na condição de 

Advogado do Dr. Valeriano Maia, porquanto, não se verifica nos autos que 

o mesmo tenha sido constituído pelas partes à militar neste feito. e) 

Cumpridos os itens anteriores, retornem os autos conclusos para a 

análise do pedido liminar, bem como para analisar as demais questões 

processuais. Cáceres/MT., 27 de Novembro de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1003655-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DA SILVEIRA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI DE TAL (RÉU)

LUIGI ORTEGA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALERIANO DA SILVA MAIA NETO OAB - MT0006184A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003655-35.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

VINICIUS DA SILVEIRA CRUZ RÉU: LUIGI ORTEGA, VANDERLEI DE TAL 

Vistos etc. Após a audiência de justificação (id. 15276649) e 

manifestação do autor (id. 15361774), houve manifestação de terceiro à 

saber, manifestação do Dr. Valeriano da Silva Maia Neto, apresentando-se 

como terceiro interessado, bem como juntando diversos documentos. 

Apesar de não ter formalizado o requerimento de ingresso nos autos, 

reputo que as manifestações de Valeriano Maia constituem em sua 

essência a expressão de interesse em ingressar no feito na condição de 

assistente. Deste modo, será necessário franquear às partes a 

manifestação acerca da possibilidade da admissão do terceiro, 

supostamente interessado, na condição de assistente, neste feito. É bem 

certo que encontra-se pendente de análise o pedido liminar de imissão na 

posse. Todavia, dada a possibilidade de que a manifestação e 

documentos apresentados pelo terceiro sejam objeto de ponderação do 

Juízo por ocasião da análise do pedido liminar, mostra-se necessário 

franquear ao autor que acerca da manifestação e documentos, se 

manifeste (art. 9° e 10° do CPC). Não obstante, da verificação do 

processo não se observa a constituição de Advogado pelos réus Luitt 

Conceição Ortega e Vanderli Leite Santos Silva. Com efeito, os registros 

na plataforma PJE estariam indicando dado incorreto, qual seja, a de que o 

Advogado Dr. Valeriano seja Advogado dos réus. Aliás, dada a ausência 

de Advogado, não se deve considerar válida a intimação realizada no id. 

15392380 - Pág. 1. Mesmo que inválida, referida intimação também era 

desnecessária, pois a Secretaria da Vara impulsionou os autos para 

intimar os réus em relação a petição protocolada pelo autor (id. 15361774) 

cujo conteúdo se trata de exercício do contraditório (pelo autor) em 

relação aos pedidos formulados pelos réus por ocasião da audiência. 

Sendo assim, diante das informações destacadas acima, são as seguintes 

deliberações do Juízo: a) Fica o autor intimado, por meio de seu 

Advogado, a tomar conhecimento das manifestações e documentos 

apresentados pelo terceiro, supostamente interessado, e sobre elas se 

manifestar no prazo de 15 dias. b) No mesmo prazo, o autor deverá se 

manifestar quanto a hipótese de admissão de Valeriano Maia neste feito 

como assistente, bem como a questão suscitada pelos réus na audiência 

no sentido de que o mesmo seja integrado ao polo passivo da ação; c) 

Deverá ser realizada a intimação pessoal dos requeridos, intimando-os a 

constituir Advogado ao processo no prazo de 10 (dez) dias ou 

demonstrar a incapacidade de fazê-lo – ocasião em que será nomeada a 

Defensoria Pública para a assistência jurídica. d) Deverá a Secretaria da 

Vara, excluir dos registros da parte ré, a representação na condição de 

Advogado do Dr. Valeriano Maia, porquanto, não se verifica nos autos que 

o mesmo tenha sido constituído pelas partes à militar neste feito. e) 

Cumpridos os itens anteriores, retornem os autos conclusos para a 

análise do pedido liminar, bem como para analisar as demais questões 

processuais. Cáceres/MT., 27 de Novembro de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001075-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CALIXTO VALDECI DE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001075-03.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

CALIXTO VALDECI DE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc... Manifeste-se o Autor no 

prazo de 10 dias quanto a informação de pagamento da condenação (id. 

16614402, 16614406), requerendo o que entender pertinente. Após o 

decurso do prazo, novamente conclusos. Cáceres/MT, 27 de novembro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001075-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CALIXTO VALDECI DE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001075-03.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

CALIXTO VALDECI DE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc... Manifeste-se o Autor no 

prazo de 10 dias quanto a informação de pagamento da condenação (id. 

16614402, 16614406), requerendo o que entender pertinente. Após o 

decurso do prazo, novamente conclusos. Cáceres/MT, 27 de novembro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002933-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE ALVES DE GUTEMBERG GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002933-98.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL REQUERIDO: 

JAQUELINE ALVES DE GUTEMBERG GOMES Vistos etc. O despacho 

anterior não foi cumprido na íntegra, pois, conforme deliberado, após a 

resposta da Oficial de Justiça, deveria ser intimado o Credor para que se 

manifestasse em relação a certidão, bem como para que requeira, caso 

queira, novas diligências visando a localização de bens à penhora. Assim 

sendo, neste ato, promovo a intimação do credor para que se manifeste 

em relação a diligência empreendida nos autos da Carta Precatória, bem 

como para que se posicione quanto a hipótese de implementar novas 

diligências nesta missiva, já que o seu objeto é o de tentar penhorar bens 

suficientes à penhora e até o momento nada foi localizado. Para tanto, 

anoto o prazo de 05 dias. Em todo o caso, torno sem efeito a deliberação 

contida no último parágrafo do despacho anterior, pois eventual 

averbação da dívida deverá ser implementada através da ação de 

execução, e não nesta carta precatória. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 27 de Novembro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001446-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA RAIMUNDO DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001446-64.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: NEUZA 

RAIMUNDO DA COSTA Vistos etc. Na manifestação anterior o exequente 

postula a penhora de 30% dos vencimentos do benefício previdenciário da 

executada. Assim sendo, nos termos do art. 9° do Código de Processo 

Civil, anoto o prazo de 15 dias, para que a executada, intimada, possa, 

caso queira, se manifestar em relação ao pedido formulado pelo 

exequente. Intime-se pessoalmente a executada. Em todo o caso, anoto o 

prazo de 15 dias ao exequente, para que o mesmo demonstre o 

cumprimento integral do despacho anterior, pois, além de intimar o credor 

para se posicionar quanto a possibilidade de penhora do benefício 

previdenciário do executado, também determinou que o credor realizasse 

diligências em busca de registro de imóveis e cadastro de bens na 

prefeitura, em nome do devedor. Decorrido o prazo para as partes, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 27 de Novembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000935-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER RAMOS DA SILVA 09627945706 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000935-95.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

EXECUTADO: KLEBER RAMOS DA SILVA 09627945706 Vistos etc. Houve 

equívoco na expedição de documentos. Conforme decisão proferida no id. 

15547588 a diligência a ser empreendida seria a de tentativa de penhora 

de bens e não a tentativa de busca e apreensão de veículo, conforme 

mandado expedido no id. 16268755. Aliás, necessário esclarecer ainda 

que a ação inicialmente de busca e apreensão foi convertida em execução 

de título extrajudicial, mormente dada a dificuldade de localização do 

veículo que em tese teria sido subtraído em ação criminosa. Portanto, 

deverá ser expedido o mandado de tentativa de penhora de bens a ser 

cumprido no endereço da parte executada, sem ônus ao credor, 

porquanto, o mesmo recolheu as custas para a diligência do oficial de 

justiça (id. 16029096 - Pág. 1) e não pode ser penalizado pela incorreção 

do ato praticado pelos serventuários do judiciário. Assim sendo, 

expeça-se o necessário e diligencie. Após o resultado, intime-se o credor 

para que tome conhecimento do resultado e se manifeste, no prazo de 15 

dias. Ao final, retorne concluso. Cáceres/MT., 27 de Novembro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002100-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002100-80.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOANICE MARTINS DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Atento ao 

requerimento contido no id. 16593957 formulada pelo réu e manifestação 

contida no id. 16665476 apresentada pelo autor, devo esclarecer que a 

audiência designada nos autos para o dia 07/12/2018 não se trata de mero 

ato de tentativa de conciliação, mas de audiência inserida no contexto de 

multirão das denominadas “audiências concentradas” durante a qual a 

parte autora será submetida a avaliação médica para a finalidade de que o 

laudo ali emitido possa subsidiar a tentativa de autocomposição entre as 

partes. Deste modo, MANTENHO a audiência designada para este feito, 

devendo as partes compareceram ao ato, acompanhadas de seus 

Advogados sendo certo que a ausência injustificada poderá implicar em 

sanção (art. 334, §8° do CPC). Intimem-se as partes, via Diário da Justiça 

Eletrônico. Cáceres/MT., 27 de Novembro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002592-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

FRANCIANO BARBOSA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA (RÉU)

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002592-09.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA, FRANCIANO BARBOSA DIAS RÉU: 

EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA, MARCOS AUGUSTO DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Antes de estabelecer o valor dos honorários 

periciais, considerando que houve a interposição de impugnações quanto 

ao valor arbitrado pelo expert, hei por bem determinar que o perito seja 

intimado (podendo ser via e-mail para fins de celeridade) para que 

tomando conhecimento das impugnações, manifeste-se no prazo de 05 

dias. Anoto que na manifestação poderá o perito contrarrazoar as 

impugnações a fim de defender a manutenção do valor de seus 

honorários, ou reconhecer, total ou parcialmente, as razões contidas nas 

impugnações para a redução do valor. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 27 de Novembro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003761-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A 

(ADVOGADO(A))

ADAO CALVEZ LARREA OAB - MT0011069A (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVEIRA CRUZ & SILVEIRA CRUZ LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IDALINA SILVEIRA CRUZ (REPRESENTADO)

ANITA DA SILVEIRA CRUZ (REPRESENTADO)

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 155 de 1025



RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003761-31.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: SILVEIRA 

CRUZ & SILVEIRA CRUZ LTDA - EPP Vistos etc. Nos termos do art. 139, IV 

c.c art. 782, §3°, ambos do CPC, DELIBERO: - Pela expedição de ofício ao 

SERASA a fim de que promova a averbação da execução nos registros 

em desfavor dos executados; - Pela averbação da execução junto ao 

CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. Defiro ainda a 

dilação de prazo solicitada pelo credor. Decorrido o prazo (30 dias) e nada 

sendo solicitado, intime-se novamente o credor para manifestar no feito, 

requerendo que entender pertinente, no prazo de 05 dias. Após, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 27 de Novembro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002565-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BETHANIA CRUZ BIANQUINI PALMIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP (RÉU)

CAMILA CERVANTES (RÉU)

ROMILSON SILVA DOURADO (RÉU)

SUELY FERNANDES DOURADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002565-89.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

BETHANIA CRUZ BIANQUINI PALMIRO RÉU: RDNEWS SITE DE NOTICIAS 

LTDA - EPP, ROMILSON SILVA DOURADO, SUELY FERNANDES 

DOURADO, CAMILA CERVANTES Vistos etc. Defiro os requerimentos 

formulados pela parte autora na manifestação contida no id. 16333706. A 

Secretaria da Vara deverá promover a retificação dos dados pessoais da 

ré Camila Cervantes. INDEFIRO a pesquisa de endereço, pois já foi 

realizada nestes autos (id. 16223275). Expeça-se carta de citação para a 

ré CAMILA no endereço informado naquele petitório, qual seja, Rua 

Nações Unidas, 21, Qd 27 – Jardim dos Estados em Várzea Grande/MT, 

CEP 78158-068. Em sendo positiva a citação, aguarde-se o decurso do 

prazo para a defesa e em sendo apresentada, intime-se a parte autora 

para a impugnação (art. 350/351, CPC). As demais questões processuais, 

notadamente as preliminares arguidas na contestação e deliberações 

quanto provas serão realizadas após o esgotamento da fase postulatória 

à todas as partes. Cáceres/MT., 27 de Novembro de 2018 Ricardo A. R. 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000406-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA OAB - MT19466/O (ADVOGADO(A))

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

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

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT0016284A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO DE ALMEIDA LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000406-76.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: VALDOMIRO DE 

ALMEIDA LARA Vistos etc. Deverá a parte interessada na execução da 

sentença observar o disposto na decisão contida no id. 15132362 de 

modo que a execução de honorários de sucumbência deverá ser proposta 

em ação autônoma. No mais, após as formalidades legais, arquive-se este 

feito. Cáceres/MT., 27 de Novembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006992-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUBA SUPERMERCADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DA SILVA NUNES (EXECUTADO)

JAISON NUNES CORDOVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006992-66.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: JUBA SUPERMERCADOS LTDA EXECUTADO: FLAVIO DA 

SILVA NUNES, JAISON NUNES CORDOVA Vistos etc. Defiro a averbação 

da execução no SERASA/JUD, conforme disposto no art. 782, §3° do CPC. 

Expeça-se o necessário. No mais, aguarde-se o decurso do prazo para o 

pagamento voluntário da dívida. Decorrido o prazo e não havendo 

pagamento, intime-se o credor para manifestar e requerer o que entender 

pertinente ao feito, no prazo de 15 dias. Após, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 27 de Novembro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002551-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE OAB - MT23395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002551-08.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES RÉU: SEBASTIAO CARLOS 

DE ARRUDA Vistos etc. Em relação a preliminar suscitada na contestação, 

qual seja, a de que os documentos apresentados não se enquadrariam na 

definição de “Prova escrita sem eficácia de título executivo”, referida 

questão está intimamente ligada ao mérito da ação de modo que será 

analisada por ocasião da sentença. Atento as manifestações das partes 

(id. 15938843 e 16243720), reputo necessária a realização de audiência 

instrutória. Assim sendo, designo a audiência para o dia 20 de fevereiro 

de 2019, às 16:00 horas. Defiro a oitiva das testemunhas arroladas pelo 

autor, ressaltando ser atribuição do Advogado promover a notificação das 

testemunhas para comparecimento ao ato (art. 455/CPC). De ofício, ainda 

delibero pela colheita do depoimento pessoal das partes, com as 

advertências do art. 385, §§1° e 2° do Código de Processo Civil. 

Expeça-se mandado de intimação pessoal para autor e réu. Cumpra-se. 

Cáceres/MT., 27 de Novembro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000686-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DA CRUZ SOUZA (EXECUTADO)

FABIO PEREIRA PIRES (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000686-18.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: FABIO PEREIRA PIRES, FABIO DA CRUZ SOUZA Vistos 

etc. Atento ao requerimento retro, saliento que inexiste razões para o 

arquivamento dos autos, mormente por não haver notícias de quitação da 

dívida ou de uma efetiva composição entre as partes. Assim sendo, 

concedo dilação de prazo pelo período de 60 dias, a fim de que as partes 

possam transigir e na eventualidade da consolidação do acordo, seja o 

mesmo informado no processo. Findo o prazo e nada sendo informado, 

intime-se o credor para implementar o andamento do feito no prazo de 

cinco dias, sob pena de a inércia implicar no arquivamento fundamentado 

no comportamento desidioso. Cáceres/MT., 27 de Novembro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001384-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLENIO MARINO SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001384-24.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: CLENIO MARINO SANTOS Vistos etc. A petição retro 

parece-nos estranha ao processo. Ao menos, em que pese a mesma 

informar a quitação da execução, está a referenciar processo e 

executado diversos. Sendo assim, intimo a parte exequente para que 

esclareça a contradição de modo que deverá informar se persiste a 

obrigação inadimplida e se insiste nos termos e pedido contidos na petição 

de id. 14938528 – ficando anotado o prazo de 05 dias. Caso o exequente 

reitere o pedido contido no id. 14938528 (pedido de penhora sobre a folha 

de pagamento do devedor) deverá o executado ser intimado, por meio de 

seu Advogado, para que acerca do pedido exerça o contraditório no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 9°, CPC). Após, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 27 de Novembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001384-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLENIO MARINO SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001384-24.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: CLENIO MARINO SANTOS Vistos etc. A petição retro 

parece-nos estranha ao processo. Ao menos, em que pese a mesma 

informar a quitação da execução, está a referenciar processo e 

executado diversos. Sendo assim, intimo a parte exequente para que 

esclareça a contradição de modo que deverá informar se persiste a 

obrigação inadimplida e se insiste nos termos e pedido contidos na petição 

de id. 14938528 – ficando anotado o prazo de 05 dias. Caso o exequente 

reitere o pedido contido no id. 14938528 (pedido de penhora sobre a folha 

de pagamento do devedor) deverá o executado ser intimado, por meio de 

seu Advogado, para que acerca do pedido exerça o contraditório no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 9°, CPC). Após, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 27 de Novembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112087 Nr: 6275-47.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MAURO MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOZART PÁDUA DINIZ, HELOISA HELENA 

MAGALHÃES SOUZA PADUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR MARTINEZ - OAB:13.681 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, EDER FAUSTINO BARBOSA - OAB:OAB-MT 11.566-A, 

GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888, TATIANE BIAGGI DE OLIVEIRA 

DAMASCENO - OAB:SP-329.670

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista a 

devolução da carta precatória com a informação que não foi possível 

efetuar avaliação , tendo em vista a inconsistencia no endereço 

informado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198342 Nr: 2469-62.2016.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO PISSINI E MARQUESINI – SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAEL FERREIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco)dias, requerer o 

que entender de direito, tendo em vista o depósito efetuado pelo requerido 

no valor de R$ 558,88 (quinhentos e oitenta e oiito reais e oitenta e oito 

centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 142100 Nr: 11879-23.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADSDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLSCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142100 Nr: 11879-23.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIO LUAN SILVA COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 157 de 1025



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 166009 Nr: 3060-92.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KESSILEY PROCESSAMENTO DE DADOS 

LTDA ME, CLEBERLEY ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Oficie ao Serasa conforme já deferido às fls. 101.

Defiro a pesquisa de endereço da parte devedora Cleberley Alves da 

Silva.

 CPF: 763.228.581-49

Nome Completo: CLEBERLEY ALVES DA SILVA

Nome da Mãe: PETRONA FLORES DA SILVA

Data de Nascimento: 25/11/1976

Título de Eleitor: 0033196051821

Endereço: R PORTO CARREIRO 190 CENTRO

CEP: 78200-000

Municipio: CACERES

UF: MT

Dados do Eleitor

Nome CLEBERLEY ALVES DA SILVA

Título 033196051821

Data Nasc. 25/11/1976

Zona 6

Endereço RUA PORTO CARREIRO190 - CENTRO

Município CÁCERES

UF MT

Data Domicílio 18/04/2012

Nome Pai JUSTINO ALVES DA SILVA

Nome Mãe PETRONA FLORES DA SILVA

Naturalidade SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, MT

Cód. Validação 27b33b53e0a213554f943732e55dc364

Acaso o resultado seja diverso do endereço já diligenciado (fl. 106) 

expeça-se o necessário para intimação do devedor Cleberley Alves da 

Silva acerca do bloqueio de seus ativos financeiros (fls. 94/95), para que, 

caso queira, exerça a defesa no prazo de 05 dias, na forma do art. 854, 

§3º do CPC.

 Acaso o endereço obtido seja idêntico ao diligenciado (fls. 106/109), 

intime-se o credor para que requeira as medidas pertinentes para 

intimação do devedor, no prazo de 10 dias.

 No mais, no mesmo prazo, requeira o Exequente o que entender 

pertinente para satisfação integral da dívida, inclusive para que cumpra 

com as determinações contidas no despacho de fl. 99.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148852 Nr: 7410-94.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINE DA SILVA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

À fl. 110 a Exequente requereu a busca de bens da Executada junto à 

Receita Federal e sistema RENAJUD.

 Quanto a pesquisa de veículos, tendo em vista que a última busca foi 

realizada em 2013 (fl. 65), defiro o pedido. Manifeste-se a Credora quanto 

ao resultado, requerendo o que entender pertinente.

 No que diz respeito a quebra de sigilo fiscal, considerando tratar-se de 

medida excepcional que só deve ser levada à efeito após a realização de 

outras diligências, condiciono a análise do pedido após a comprovação de 

buscas de bens da devedora pela Exequente no Cartório de Registro de 

Imóveis, considerando que até o momento a Credora não demonstrou ter 

diligenciado para encontrar bens.

 Para tanto, anoto o prazo de 15 dias.

 Decorrido o prazo, novamente conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 149581 Nr: 8249-22.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISLENE C. BENEVIDES DE 

OLIVEIRA-ME(DROGARIA EMPA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Este juízo já deferiu a penhora via bacenjud sem resultado.

Já deferiu a requisição da declaração do imposto de renda.

O Credor até o momento não comprovou ter realizado qualquer diligência 

para localização de bens.

Ausente diligência da parte, indefiro a reiteração do pedido de bacenjud.

Reoportunizo comprovar ter realizado diligência ou indicar bens, em 15 

dias.

Acaso não atenda, arquive-se, sem baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 155213 Nr: 2711-26.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA PEREIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Defiro a requisição das três últimas declarações do imposto de renda, 

último exercicio do ITR e pesquisa de operações imobiliárias.

Segue, em anexo os documentos.

Reoportunizo ao Exequente manifestar sobre todos os pontos abordados 

no despacho de fls. 115, em quinze dias, sob pena de extinção - 

informando se possui interesse na averbação desta ação nos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como na averbação da indisponibilidade de bens 

do Executado no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de bens.

 Ademais, deverá comprovar que diligenciou em busca de bens da 

Executada e/ou indicar bens passíveis de penhora.

 Decorrido o prazo, novamente conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 161471 Nr: 9269-14.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAJI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLASIHELIN ALINE RIBEIRO TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Defiro a requisição das últimas declarações de imposto de renda da 

devedora, ITR e DOI.

 Segue anexo resultado. Manifeste-se a parte Credora Requerendo o que 

entender pertinente para satisfação da dívida no prazo de 15 dias.

 No mesmo prazo, Manifeste-se, ainda, quanto ao interesse na 

indisponibilidade de bens móveis e imóveis da Executada na Central 

N a c i o n a l  d e  I n d i s p o n i b i l i d a d e  d e  b e n s 

(https://www.indisponibilidade.org.br/institucional). Acaso demonstre 

interesse, defiro o pedido.

Para o caso de não ser indicado bens, arquive-se, sem baixa.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182582 Nr: 3802-83.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALLACE MENDES VALERIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DAMIN - 

OAB:8111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, RÚBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 16.120

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, em cumprimento ao Artigo 162 § 4º do CPC e Prov. 056/07, 

impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a intimação das 

partes acerca do retorno dos autos, bem como, para postularem o que 

entenderem de direito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158156 Nr: 5881-06.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 mpulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 (setenta) reais, 

visando o cumprimento do Mandado de CITAÇÃO e demais atos no 

endereço informado às fls.,94, a ser oportunamente expedido. Deverá o 

nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos 

ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”.Ao 

final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149632 Nr: 8303-85.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIR ROSINERIS DA SILVA ASSUNÇAO, 

INES MOREIRA CALDERAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista que os 

autos foram desarquivados e encontram-se disponível para carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169921 Nr: 6185-68.2014.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO-ME, 

MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, manifestar acerca da certidão do oficial de justiça com a 

informação que não foi possível citar a requerida Maria Terezinha de 

Oliveira, tendo em vista que a requerida não foi localizada nos endereços 

informados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155926 Nr: 3511-54.2013.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO FARIA DE FAVARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIYAHU NINIO, GRACIELA REGIANI NINIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:8169-MT

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista que os 

autos foram desarquivados e encontram-se disponível para carga.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238570 Nr: 7028-91.2018.811.0006

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS SUBTENENTES E 

SARGENTOS DE CÁC, EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4.210//MT

 Edital Genérico ME150

Edital de:Intimação

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:INTIMAÇÃO DOS CREDORES E DEMAIS INTERESSADOS 

Evanildo Luiz da Silva, Domingos Severo dos Santos; José Cecílio 

Sonaque; Felisberto Cebalho Pouso; Expedito Figueiredo de Souza; 

Drogaria Rodoviária , Drogaria Renata; Odonto Equipe; Maria Maria; A Nova 

Feira; Confecções Ele e Ela; Gullas; Diferent; Livraria Liliana; Palácio das 

Tintas; Láqua Di Fiori; Alencar Bicicletas; Casa São Paulo; O Boticário; 

Confecções ABC; Marista Auto Elétrica; City Lar; La Violetera; Cegonha 

Confecções; Auto Elétrica Samurai; Regata Calçados; Clínica de Olhos Dr. 

Masato Nakahara; Jô Presentes; O Pescadô; Criativa Modas; Posto 

Carretão; Socorrito; Farmacel; Danilo Sorvetes; Farmácia Natureza; 

Laboratório Dr. Mota; Cáceres Tur; Dra. Eloísa Miura; Mercado Martins; 

Supermercado Dualdo; Supermercado Bom Peso; Mercearia Cruz; Ilma; 

João Batista Amaro; José Henrique de Barros; Luiz Nunes de Alcântara; 

Márcio Ramão Cândido Silva; Antônio da Silva; Arnaldo Alfredo Ramos; 

Estevão Francisco Arruda; Sandoval Almeida Camilo; João Costaldi; 

Ministério da Fazenda – Receita Federal – PIS; Prefeitura Municipal de 

Cáceres-IPTU; Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; Caixa Econômica 

Federal – FGTS; Fátima Evanilda Pereira – Tec Contábil; José Luiz Lucatelli 

– Engenheiro; Supermercado Miura; Supermercado Juba; Drogamil; Sérgio 

F. Ladeia; Saul Silva e Henrique Pinto Vieira, Aldo Paesano Leite e Ilma 

Antunes Magalhães de Almeida e Outros interessados PARA 

MANIFESTAREM, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA PELO ENTÃO ADMINISTRADOR 

E REQUERIDO (FLS. 59/61).

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:A petição de fls. 59/61 embora nominada de embargos 

de declaração, pelo seu teor, trata-se de prestação de contas 

apresentada pelo então Administrador e Requerido.

Intimem os Credores para manifestarem, querendo, no prazo de cinco 

dias, via edital e mediante publicação no DJE. Para dar maior publicidade, 

certifique a expedição do edital nos autos de Insolvência e conste o prazo 

para manifestação neste incidente.

Após o decurso do prazo, abra-se vistas ao atual Administrador e 

Ministério Público manifestação, no prazo de cinco dias.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 6355 Nr: 125-85.1991.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL DE CARVALHO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANSCICO ANTONIO MOREIRA, EDSON 

SELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauricio Jorge da Cunha 

- OAB:2.493 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista que os 

autos foram desarquivados e encontram-se disponível para carga.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 67660 Nr: 5121-67.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVO VIGNARDI, IVO EDUARDO 

AMARAL VIGNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilton Vignardi Correa - 

OAB:9484, HILTON VIGNARDI CORREA - OAB:9484

 Inicialmente determino a realização de novo leilão do imóvel penhorado 

conforme solicitado às fls. 213.

Fica nomeado o mesmo Leiloeiro e os demais parâmetros da decisão de 

fls. 133/134.

Expeça-se o necessário.

Sem prejuízo e suspensão dos atos de alienação, concomitantemente, 

será processada à impugnação sobre o demonstrativo da dívida.

No que diz respeito à impugnação dos cálculos, cabe inicialmente 

asseverar tratar-se de execução e a discussão deve ser restrita apenas 

e tão somente a conformidade dos cálculos com o instrumento contratual. 

Qualquer outra discussão deveria a parte ter manejado o instrumento 

processual adequado.

Portanto, os questionamentos de fls. 214/241 ficam restritos à análise 

sobre a correção ou não dos cálculos de fls. 138/155.

No presente feito - código nº 67660 o demonstrativo de fls. 10/18 esta 

adstrito aos critérios eleitos pelas partes no aditivo de fls. 26/27, 

registrando que apenas utilizou à comissão de permanência, 

desconsiderando os demais encargos, dada a vedação da cumulatividade.

Por sua vez no novo demonstrativo de fls. 149/153 o Credor utilizou 

critério diverso de atualização da dívida.

Frente à diversidade, e inobservãncia da adoção dos encargos 

expressamente ajustado, deverá a parte Exequente proceder à retificação 

dos cálculos. Para tanto, fixo prazo de 15 dias. Com a juntada do novo 

demonstrativo, intime a parte Devedora para manifestação, no mesmo 

prazo.

Já nos autos com código 67586, os demonstrativos de fls. 11/16 do citado 

feito, e o de fls. 140/148 juntado no feito unificado desconsidera o ajuste 

contratual, eis que neste foi adotado também à comissão de permanência 

e não os índice descritos nos demonstrativo.

 Deverá também ser procedida nova apresentação de cálculos, no mesmo 

prazo e procedimento definido acima.

No feito com código nº 67587 o demonstrativo de fls. 09/11 e o de fls. 

154/155 do feito unificado incide à mesma ponderação do código nº 

67586, razão pelo qual, reitero de igual forma a mesma determinação.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8842 Nr: 353-79.1999.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JULIO DO NASCIMENTO, SILVANA DO 

NASCIMENTO TAKEBAYASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BATISTA SEGUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, Edilaine Aparecida Soares Neves - OAB:15.818, 

EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - OAB:4210 MT, JOSÉ RENATO DE 

OLIVEIRA SILVA - OAB:6557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista a 

intimação encaminhada à Danielle Fernanda Amaral Segunda retornou com 

a informação de " Endereço Insuficiente ".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184992 Nr: 5227-48.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FH GRAMULHA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio R A Jose Galharde ME , BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA CRISTINA MORESCHI - 

OAB:6800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu adv ogado, para, 

querendo, no prazo legal, impugnar a contestação apresentada por 

Negativa Geral às fls.103/104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192751 Nr: 9996-02.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMERCIO PONTES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu adv ogado, para, 

querendo, no prazo legal, manifestar acerca dos EMBARGOS apresentada 

por Negativa Geral às fls.73/74

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173766 Nr: 9049-79.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE DIVERSÕES JACARÉ LTDA, 

ROSALVO CARNEIRO, MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA MACHADO REIBEIRO 

- OAB:15581/O, JULIANA MACHADO RIBEIRO - OAB:15581/O, MARCO 

AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 INTIMAÇÃO da parte requerida, na pessoa de seu advogado, para tomar 

conhecimento da petição da parte autora acostada às fls.117.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138885 Nr: 8420-13.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE SILVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA 

GRANDE CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES, FOREVER LIVING 

PRODUCTS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR BACOVIS - 

OAB:11301-B, MARIA CRISTINA M. DE FIGUEIREDO BACOVIS - 

OAB:39.586, SILVIO ARAUJO PEREIRA - OAB:16.162/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Klein Dias - 

OAB:MT0014062O, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO 

BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT
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 INTIMAÇÃO da parte requerida SICREDI para tomar conhecimento da 

sentença de fls.326 a seguir transcrita...Vistos etc.

 Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA iniciado nas fls. 310 onde 

figura como exequente JUDITE SILVEIRA DOS SANTOS e executados 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI e FOREVER LIVING.

 Após a sentença e o julgamento dos recursos, remanesceu as seguintes 

obrigações a serem cumpridas:

a) Ressarcimento pela ré FOREVER LIVING à autora do valor 

correspondente a 40% da importância investida pela credora (conforme 

relatos da inicial), devidamente atualizada (segundo parâmetros da 

sentença), cujo valor deve ser destinado à amortização do saldo devedor 

do empréstimo celebrado entre a exequente e o executado SICREDI;

b) Pagamento pela ré FOREVER LIVING ao Advogado da parte autora do 

pagamento de R$2.000,00, devidamente atualizados (segundo parâmetros 

da sentença);

c) recebimento do valor descrito no item “a” pelo réu SICREDI e a 

obrigação de fazer no sentido de amortizar o valor do saldo devedor do 

contrato de empréstimo celebrado com a autora.

Pois bem.

Verifica-se que a parte autora não objetou os valores depositados nas fls. 

312/316 pela ré FOREVER LIVING, mas por outro lado, apenas solicitou o 

levantamento da quantia correspondente aos honorários (fls. 321). Sendo 

assim, deve-se reputar cumpridas as obrigações impostas à executada 

FOREVER LIVING.

Ante o exposto, nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO em relação a devedora FOREVER LIVING.

 Fica a autora intimada a se manifestar em relação a planilha de evolução 

da dívida juntada nas fls. 324/325, em cinco dias.

Intimo o SICREDI para que apresente a conta corrente para levantamento 

do depósito efetuado pela ré FOREVER LIVING nas fls. 315, em cinco dias.

 Segue em anexo o alvará de liberação do valor correspondente aos 

honorários de sucumbência, na conta corrente indicada nas fls. 321.

 Decorrido o prazo anotado para o SICREDI e para a EXEQUENTE, retorne 

concluso para novas deliberações.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138885 Nr: 8420-13.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE SILVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA 

GRANDE CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES, FOREVER LIVING 

PRODUCTS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR BACOVIS - 

OAB:11301-B, MARIA CRISTINA M. DE FIGUEIREDO BACOVIS - 

OAB:39.586, SILVIO ARAUJO PEREIRA - OAB:16.162/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Klein Dias - 

OAB:MT0014062O, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO 

BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 NTIMAÇÃO da parte requerida COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI para 

tomar conhecimento do despacho de fls.330 a seguir transcrita...Vistos 

etc.

 Inclua os Advogados signatários da petição de fls. 324 nos registros do 

Sistema Apolo.

Após, intime-se novamente o SICREDI do inteiro teor da sentença a fim de 

que observe os comandos ali estabelecidos, bem como para que no prazo 

de 15 dias regularize a representação processual acaso tenha havido a 

substituição dos Advogados que atuaram na fase de conhecimento, ou 

ainda que tenha havido mero substabelecimento.

Decorrido o prazo, retorne concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45889 Nr: 4260-52.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL 

LTDA, JOAQUIM CRISOSTOMOS DE PAULA, ELAINE CRISTINA DIAS 

RODRIGUES, RENATA CASANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, apresentarem o cálculo atualizado da dívida a fim de 

possibilitar a averbação desta ação no SERASAJUD em desfavor dos 

executados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 189450 Nr: 7896-74.2015.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE TEIXEIRA DE BARROS XAVIER, JANSEN XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE OLAVO BORGES MENDES, MARIA 

HELENA CUNHA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA GOMES LAURINDO - 

OAB:OAB 31.142, MARCIA GOMES - OAB:OAB 15.844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÙBLIO EMILIO ROCHA - 

OAB:49139, YVES CÁSSIUS SILVA - OAB:82138

 Cuida-se de ação reivindicatória.

Nos últimos despachos foi anotado a indefinição sobre a localização do 

imóvel, inclusive a ação é demandada por quem tem propriedade de 

imóveis em comarca diversa.

A ação necessariamente tem que ser ajuizada e tramitar no local do 

imóvel. No caso em análise, a Autora sequer consegue identificar e 

apontar a localização do imóvel.

Assim, reportando às decisões anteriores como causa de julgar, e aliado 

que o processo está paralisado há mais de um ano por culpa exclusiva da 

Autora, a extinção da presente ação é medida que se impõe.

Isto posto, julgo extinto estes autos nos termos do art. 485, incisos III e IV 

do Código de Processo Civil.

Condeno a Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

este arbitrado em R$ 3.000,00 reais. Sendo beneficiária da assistência 

juridiciária gratuita, tais verbas ficam sobrestadas.

Intimem-se.

Após o decurso do prazo recursal, arquive-se. No caso do decurso do 

prazo recursal, autorizo às partes o desentranhamento dos documentos 

apresentados, independentemente de substituição por cópia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 215926 Nr: 3703-45.2017.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIR JOSÉ VALÊNCIO, NIVALDO SILVA DE SOUZA, 

DEFENSORIA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ... Portanto é valida a incidência da capitalização de juros no presente 

caso. DA TAXA DE JUROS A jurisprudência do STJ pacificou no sentido 

de que juros abusivos são aqueles apenas que extrapolam a média de 

mercado quando da contratação. ... O documento de fls. 60/61 extraído da 

página do Banco Central do Brasil – sistema gerenciador de séries 

temporais atesta que na época da contratação – julho de 2011 a taxa 

média anual foi de 44,79 %. Tal taxa convertida ao mês resulta em 3,1323 

%  c o n f o r m e  c á l c u l o  r e a l i z a d o  n o  s i t e 

http://fazaconta.com/taxa-mensal-vs-anual.htm em anexo. Extrai-se, 

assim, a correção do defendido pelo Curador Especial, ante a abusividade 

dos juros contratuais, eis que ajustado em 4,5 % ao mês e 69,588143 % 

ao ano. Por extrapolar a taxa média de mercado, deve ser reduzido. 

Portanto, procede o argumento dos Embargantes do excesso dos juros, já 

que o percentual contratado (4,5% a.m.) extrapola a taxa média de 

mercado. Com efeito, havendo flagrante abusividade do percentual de 

juros aplicado no contrato celebrado entre as partes, a limitação da taxa 

de juros remuneratórios ao percentual médio aplicado pelo mercado, na 

época da contratação (3,1323 %) é medida que se impõe. ... Portanto, os 

juros de mora, deverão ser aplicados a partir do vencimento da obrigação, 

no período de inadimplência. ... À vista do exposto, com supedâneo na 
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motivação supra e demais normas atinentes à matéria, ACOLHO 

PARCIALMENTE os embargos para limitar a taxa dos juros remuneratórios 

ao percentual médio aplicado pelo mercado no percentual de 3,1323 % ao 

mês, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. 

Considerando que cada parte foi sucumbente, fixo os honorários em 10 % 

sobre o valor da dívida, ficando o Embargante e Embargado condenados 

ao pagamento cada de 50 % dos respectivo valor, nos termos do art. 85, 

§2º do CPC. Sem incidência de custas. Intime-se. Após o trânsito em 

julgado, certifique nos autos de execução, desapense-se e arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148861 Nr: 7420-41.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIR JOSÉ VALÊNCIO, NIVALDO SILVA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc... ... No entanto, ao analisar a certidão de fls. 90 vislumbro que 

tal audiência não surtirá efeito e desta forma determino seu cancelamento. 

Ademais em dois momentos no processo especificamente em fls. 96 e 149 

restou positivo o bloqueio de valores, desta forma faz-se necessário à 

intimação dos Executados da seguinte forma: Intime-se por Edital os 

Executados e a Defensoria Pública pessoalmente, sobre o teor do bloqueio 

nos moldes do (Art. 854, § 2º do NCPC), caso em que poderá no prazo de 

05 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis (art. 854, §3º, I do NCPC) e/ou que ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 854, §3º, II do 

NCPC). Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os valores 

permanecerão depositados, em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5º, do NCPC). No prazo de 15 dias adote o Exequente 

as seguintes providências: - apresente demonstrativo atualizado da dívida 

- esclareça quanto o interesse na averbação desta ação nos registros de 

proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando 

favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o necessário para 

cumprimento pelo sistema Serajud; - como a pesquisa de bens é restrita 

ao domicilio e impossibilita a busca em todos os cartórios do pais, 

esclareça a parte Exequente quanto o interesse em ser determinada a 

averbação da indisponibilidade de bens móveis e imóveis do Executado no 

C e n t r o  N a c i o n a l  d e  I n d i s p o n i b i l i d a d e  d e  b e n s  - 

https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em âmbito 

nacional; - realizei diligência no Cartório de Registro de Imóveis e Setor de 

Cadastro da Prefeitura Municipal para pesquisa de bens imóveis; - postule 

todas outras medidas que entender pertinentes para penhora de bens. 

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 80479 Nr: 7017-14.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE 

CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 Segue, em anexo, cópia da sentença proferida nos autos de embargos.

Reoportunizo ao Exequente:

1 -manifestar sobre o resultado das pesquisas realizadas às fls. 241/249;

2 - esclarecer quanto o interesse na averbação da dívida nos registros do 

Serasa;

3 - como a pesquisa de bens é restrita ao domicilio e impossibilita a busca 

em todos os cartórios do pais, esclareça a parte Exequente quanto o 

interesse em ser determinada a averbação da indisponibilidade de bens 

móveis e imóveis do Executado no Centro Nacional de Indisponibilidade de 

bens - https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em 

âmbito nacional;

4 - Segundo consta da sentença proferida nos autos de embargos a 

penhora realizada no feito foi desconstituída.

 Depreende dos documentos apresentados nos autos de embargos de 

terceiro que o imóvel penhorado foi objeto de permuta - fls. 37 autos 

embargos em apenso.

Com base nos dados lá descritos, realizei pesquisa no sistema da Anoreg 

e identifique a escritura pública de permuta, inclusive dados da matrícula 

do imóvel que coube ao Devedor.

Assim, manifeste o Credor quanto o interesse na penhora do imóvel 

permutado.

Fixo prazo de 15 dias para manifestação, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 78409 Nr: 5043-39.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINDO MONTEIRO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro mais uma tentativa de penhora em dinheiro, via Bacenjud.

Esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação desta ação nos 

registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. 

Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o 

necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

Fixo prazo de 10 dias.

Acaso não seja bloqueado valor, e ausente indicação de bens, 

arquive-se, sem baixa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 179917 Nr: 2213-56.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILDA CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDILETE APARECIDA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B

 A Executada ao ser intimada da avaliação apresentou impugnação (fls. 

195/204). A Exequente instada, manifestou favorável ao acolhimento da 

impugnação (fls. 208). Restando incontroverso o critério para definição do 

valor da avaliação do imóvel, homologo o relatório de fls. 197/200 para 

servir como parâmetro de definição do valor do bem, na quantia de R$ 

659.835,00 (seiscentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e cinco 

reais). Defiro o pedido de leilão do imóvel (fls. 205/206). Por economia, a 

fim de evitar custos operacionais, e seguindo a tendência de 

informatização dos processos judiciais, nos termos do art. 879, II do 

Código de Processo Civil, o leilão deverá ser realizado eletronicamente 

(c.c art. 882, §1° do CPC). Para tanto, nomeio como leiloeiros as pessoas 

de CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA Leiloeira Publica Oficial matriculada 

na Junta Comercial/MT sob nº 22, JOABE BALBINO DA SILVA Leiloeiro 

Publico Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado 

junto a FAMATO como leiloeiro Rural sob o Nº 67/2013 e LUIZ BALBINO 

DA SILVA leiloeiro Rural matriculado na FAMATO sob n.º 66/2013 (art. 880 

c.c art. 881, §1°, ambos do CPC). ... Fixo o prazo de 120 (cento e vinte) 

dias, para que o(s) lei-loeiro(s) proceda(m) com a alienação judicial do 

bem. ... Para fins do art. 885/CPC, fixo como preço mínimo da arrematação 

a importância correspondente a 50% do valor da avaliação, cujo lance, se 

contemplado, deverá ser depositado numa única parcela e de imediato 

pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito judicial (art. 892/CPC). A 

ordem de entrega do bem será expedida desde logo seja demonstrado o 

pagamento do lance ofertado, bem como a comissão do leilo-eiro, a qual 

fixo no importe de 5% do valor da arrematação (Art. 884, parágrafo único 

do CPC). ....
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 199302 Nr: 3027-34.2016.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SILVA BARBOSA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA 

GRANDE CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES, NILTON SILVA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811 MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de:- DECLARAR A 

INSUBSISTÊNCIA DA PENHORA E A NULIDADE DA ARREMATAÇÃO 

levadas à efeito nos autos em apenso, em relação ao imóvel de matrícula 

18.055 (25% de sua área). Diante disto, atento ao princípio da 

causalidade, mormente visando que os ônus de sucumbência recaiam na 

medida da culpa daquele que sucumbiu na ação, e nos ter-mos do art. 85, 

§2°, I a IV c.c art. 87, §§1° e 2°, fixo honorários de sucumbência no valor 

correspondente a 10% sobre o proveito econômico da ação, cujo 

resultado deverá ser distribuído na proporção de 95% à ser suportado 

pelo embargado NILTON e 5% pelo embargado SICREDI. As custas e 

despesas processuais também deverão ser suportadas pelos 

embargados, seguindo-se a mesma proporção estabelecida quanto aos 

honorários de sucumbência. Tais valores deverão ser atualizados com 

juros de 1% a.m. e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. P. 

R. I.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005401-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

BENEDITO RODRIGUES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURILEU LUIZ DA SILVA (RÉU)

ILZA CORREA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005401-35.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

BENEDITO RODRIGUES DE CAMPOS, MARIA BENEDITA OLIVEIRA DA 

SILVA RÉU: LAURILEU LUIZ DA SILVA, ILZA CORREA DA SILVA Vistos, 

etc... Cuida-se de usucapião proposto por Benedito Rodrigues de Campos 

e Maria Benedita Oliveira da Silva em face de Laurileu Luis da Silva e Ilza 

Correa da Silva. Indefiro o pedido de reconsideração formulado (ids. 

16029508, 16029515, 16029516, 15029517), tendo em vista que 

novamente o pedido de Gratuidade da Justiça veio desacompanhado de 

documentos que comprovem a insuficiência de recursos dos Autores para 

recolhimento das custas. Como bem fundamentado no despacho inicial (id. 

15362706), havendo informação de exercício de função remunerada, é 

necessário que a parte comprove sua hipossuficiência financeira para 

recolhimento das custas. Ademais, como ressaltado, a presunção acerca 

do estado de pobreza tem natureza relativa, de modo que é possível 

exigira a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para o 

deferimento da gratuidade da Justiça (art. 5º, LXXIV, CF), mormente 

quando inexistem elementos que convençam o Magistrado da situação de 

pobreza, no sentido legal. Assim, indefiro o pedido de reconsideração 

contido no id. 16029515, eis que Autores não comprovaram insuficiência 

de recursos a subsidiar o pedido de Gratuidade da Justiça. Transitada em 

julgado a sentença de id. 15927931, certifique-se e providencie a baixa. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 de novembro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito ,

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000327-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT0008530S (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE NILSON MARTINS NEVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSOMAR MARTINS SANTOS OAB - 861.738.801-30 (REPRESENTANTE)

MARCIA DE FATIMA SANTOS NEVES OAB - 303.832.931-20 

(REPRESENTANTE)

NILMARA MARTINS SANTOS OAB - 005.995.821-97 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000327-68.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A EXECUTADO: ESPÓLIO DE 

NILSON MARTINS NEVES REPRESENTANTE: MARCIA DE FATIMA SANTOS 

NEVES, NILSOMAR MARTINS SANTOS, NILMARA MARTINS SANTOS 

Vistos etc. Avoco o feito! Da verificação do processo, observa-se que 

está pendente a citação da herdeira NILMARA MARTINS SANTOS (vide 

certidão contida no id. 12787041 - Pág. 1). Ora, a citação de todos os 

herdeiros é imprescindível ao feito a fim de regularizar a representação do 

polo passivo da ação dada a informação do falecimento do executado (id. 

9120505 - Pág. 1 e id. 8781030 - Pág. 1). Aliás, em despacho proferido no 

id. 14109114 - Pág. 1 já houve foi determinada a suspensão do processo 

a fim de que o exequente suprisse exatamente a falta aqui ressaltada, 

mas que em atos posteriores, deixando de observar a falta, requereu 

outras diligências, e este Juízo por um lapso deixou de observar que o 

exequente ainda não havia suprido a falta de citação da herdeira Nilmara. 

Assim sendo, torno a suspender o curso do processo, na forma do art. 

313, I do CPC, a fim de que o exequente promova a citação da herdeira 

ainda não citada neste feito. Para tanto, anoto o prazo de 30 dias, para 

que o credor manifeste e requeira o que entender pertinente visando a 

citação da herdeira em questão. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 27 de Novembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001556-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAMONA LUCI BRITTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001556-92.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: RAMONA LUCI BRITTES Vistos, etc... Ramona Luci bRITTES 

Atala, devidamente qualificada nos autos em epígrafe, via advogado 

legalmente constituído e habilitado, aforou a presente ação de Retificação 

de Registro Civil. Em sua inicial, a requerente aduz que foi casada com 

Wellington Gonçalves Atala durante 13 anos, até a data do seu óbito. 

Contudo, afirma que o assento de óbito foi lavrado pelo irmão do falecido, 

que na oportunidade declarou que Wellington não deixou companheira. Em 

razão disso, postula a retificação do assento de óbito para que conste 

que o falecido deixou esposa. Juntou documentos de ids. 12519866, 

12519843, 12519815, 12519798, 12519780,12519754. Relatado. Decido. 

Analisando o presente feito, verifico que foram observadas todas as 

formalidades legais exigíveis para a espécie, inexistindo nulidades ou 

irregularidades a serem sanadas. Ante a presença dos pressupostos 
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processuais, das condições da ação, não havendo impugnação e sendo 

suficientes as provas produzidas nos autos, passo a apreciar o meritum 

causae. De acordo com o art. 109 da Lei nº 6.015/73, que dispõe sobre os 

Registros Públicos, aquele que pretender que se restaure, supra ou 

retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. 

(Renumerado do art. 110 pela Lei nº 6.216, de 1975). (Lei nº 6.015/73) No 

caso, observa-se a pretensão da requerente em retificar o registro de 

óbito de seu cônjuge, eis que ali constou equivocadamente que este não 

deixou esposa. Com efeito, alicerçado no conjunto probatório colhido nos 

autos, verifico que razão assiste à requerente, porquanto demonstra-se 

inequívoco o erro contidos no registro de óbito em referência, eis que a 

certidão de casamento atualizada juntada em id. 12858529 comprova o 

matrimônio entre a Autora e o falecido Wellington na data de 17/05/2001. 

Assim, restando, pois, evidenciado o fato narrado na inicial, impõe-se a 

retificação do registro de óbito objeto do feito. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para retificar o registro de 

óbito de Wellington Gonçalves Atala, assentado à fl. 147, do Livro C-63, 

Termo 16405 e matrícula nº 0652430155 2014 4 00063 147 0016405 27, 

no Cartório da 2ª Circunscrição desta comarca de Cáceres/MT, para que 

ali conste que ele deixou esposa. Após o trânsito em julgado, expeça-se 

mandado de retificação do aludido assentamento, instruindo com cópia 

materializada da inicial e desta decisão e posteriormente proceda com a 

baixa do processo com as formalidades devidas. Suspensa a exigibilidade 

das custas em razão da Gratuidade da Justiça (art. 98,§3º, CPC). Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 de 

novembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002363-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002363-15.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

CLEOMAR RAMOS DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Após a prolação de 

sentença (id. 15936998) a Requerida informou o pagamento espontâneo 

da obrigação estabelecida (id. 16568570, 16568571, 16568572, 

16568573). Intimado (id. 16582870), o Credor concordou com o valor 

depositado (id. 16657181), porquanto, verifico que a obrigação restou 

satisfeita. Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, ante o cumprimento 

integral da obrigação, nos termos do art. 526, §3º Código de Processo 

Civil. Segue anexo alvará para liberação do valor depositado. Como 

diligência do Juízo, intime pessoalmente o Autor acerca da expedição do 

alvará. Intime-se a Requerida para efetuar o pagamento das custas no 

prazo de 15 dias, tendo como base de cálculo o valor da condenação. 

Decorrido o prazo sem pagamento, arquive-se com as devidas anotações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 de novembro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004464-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CALIXTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004464-25.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADRIANO CALIXTO DE OLIVEIRA RÉU: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc... 

Cuida-se de “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais com pedido de tutela de urgência” proposta por Adriano 

Calixto de Oliveira em desfavor de Tim Celular S.A. Tramitando 

regularmente o feito, as partes noticiaram a composição de acordo, 

realizada em audiência de conciliação (id. 16605832). Analisando os 

termos e condições do referido acordo, não vislumbro qualquer vício 

impeditivo da sua homologação. Diante do exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes, acostado no id. 

16605832, para que produza seus legais e jurídicos efeitos e DECLARO 

EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 487, III, alínea b, do Código 

de Processo Civil. Sem custas. Intimem-se. Após, arquive-se. Cáceres/MT, 

27 de novembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006477-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ÁGUAS DO PANTANAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINNET MENDES DANTAS OAB - MT0018292A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO CAUTELAR INONIMADA EM CARÁTER 

ANTECEDENTE ajuizada por SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

ÁGUAS DO PANTANAL em face de MULTIPARK COMERCIO, SERVIÇO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP, requerendo em caráter liminar a 

suspensão da execução de título executivo extrajudicial de cód. 

1006289-04.2018.8.11.0006. Ao que argumenta, a execução supra foi 

proposta para execução da prestação de serviços executada no mês de 

agosto pela empresa demandada, oriunda do Contrato Administrativo n. 

019/2016/SAEC, no valor de R$296.791,61(duzentos e noventa e seis mil 

setecentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos). Acostada a 

inicial veio documentos pertinentes. É O QUE MERECE REGISTRO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Observo da inicial que a parte autora ajuizou a 

presente ação cautelar inominada pretendendo a suspensão da execução 

extrajudicial nº 1006289-04.2018.8.11.0006, alegando que o débito está 

retido em razão da existência de Processo Administrativo para aferição da 

regularidade do montante devido. Ao que se observa, o meio processual 

elegido pelo autor não é mais acolhido pela nova sistemática processual 

civil. A novel legislação evidenciou a tendência consistente na retirada da 

autonomia do processo cautelar, transformando sua concessão em uma 

técnica processual destinada à preservação do resultado útil do 

processo, desde que atendidos os requisitos legalmente previstos para 

tanto. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves afirma que: "O 

processo autônomo cautelar desaparece, e, como nunca houve um 

processo autônomo de tutela antecipada, é possível afirmar que deixa de 

existir o processo autônomo de tutela de urgência. Há tratamento diverso 

quanto à natureza da tutela de urgência pretendida quando o pedido for 

feito de forma antecedente". (DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, 

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – Lei 13.105/15, Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: Método, 2015, p. 188) Ainda sobre a ausência de 

autonomia das tutelas provisórias, dentre as quais se encontram as 

cautelares, Humberto Theodoro Júnior adota o seguinte posicionamento: 

“Sob o rótulo de ‘Tutela Provisória’, o novo CPC reúne três técnicas 

processuais de tutela provisória, prestáveis eventualmente em 

complemento e aprimoramento eficacial da tutela principal, a ser alcançada 

mediante o provimento que, afinal, solucionará definitivamente o litígio 

configurador do objeto do processo. Nesse aspecto, as ditas ‘tutelas 

provisórias’ arroladas pela legislação processual civil renovada 

correspondem, em regra, a incidentes do processo, e não a processos 

autônomos ou distintos. De tal sorte que a antiga dicotomia do processo 

principal (de cognição ou execução) e cautelar, existente no Código 

revogado, não mais subsiste na nova lei, pelo menos como regra geral, 
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restando bastante simplificado o procedimento. Correspondem esses 

provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de 

urgência – cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, 

todas voltadas para combater o perigo de dano que possa advir do tempo 

necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo 

legal" (HUMBERTO TEODORO JUNIOR, NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL ANOTADO, 20ª Edição, 2016, Rio de Janeiro: FORENSE, pg. 786.) 

Nesse sentido, tendo lançado mão da via processual inadequada sem 

possibilidade aparente de aplicação da fungibilidade, revela-se ausente o 

interesse processual do autor. Com efeito, o interesse de agir liga-se à 

necessidade de satisfação de uma pretensão da parte que, se não 

propuser a demanda adequada, pode vir a sofrer um prejuízo, consoante 

bem leciona Humberto Theodoro Júnior: Localiza-se o interesse 

processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade 

do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso 

concreto. (...) Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual 

'se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, 

para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos 

órgãos jurisdicionais. (in “Curso de Direito Processual Civil”, 13ª ed., Rio de 

Janeiro: Forense, 1994, v. I, p. 56). Acerca do tema, merece destaque o 

comentário de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Existe 

interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para 

alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode 

trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o 

interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou 

efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência 

do réu à pretensão do autor). De outra parte, o autor movendo a ação 

errada ou utilizando-se do procedimento incorreto, o provimento 

jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental 

acarreta a inexistência de interesse processual (“Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Extravagante”, 7ª edição, RT, São Paulo, 2003, p. 

629).” No caso em apreço, observo que a via eleita pela parte autora foi 

inadequada, na medida em que a ação cautelar autônoma, conforme 

proposto, trata de procedimento especial restrito às hipóteses 

expressamente previstas em lei, não se prestando para mera suspensão 

da exigibilidade de débito. Ademais, há que se mencionar que a ação 

executiva que se pretende suspender sequer foi recebida por este Juízo, 

não tendo ocorrido a sua perfectibilização pela angularização do feito. É 

certo que, cumpria à parte autora buscar a satisfação da sua pretensão 

através da medida judicial cabível a fim de requerer a comprovação da 

inexigibilidade do crédito oriundo do contrato administrativo n. 019/2016, 

com a consequente declaração de inexigibilidade do débito. Nesse 

contexto, entendo que a extinção do feito sem resolução do mérito por 

falta de interesse de agir é medida que, de fato, se impõe, tendo em vista a 

eleição da via inadequada. Nesse sentido, colaciono: NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. CAUTELAR INOMINADA. NOTÓRIA PRETENSÃO 

INDENIZATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. 

AUSÊNCIA DE CAUTELARIDADE. CAUTELAR DE CUNHO SATISFATIVO. 

INVIABILIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. MANTIDA A SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

(NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO). APELAÇÃO IMPROVIDA (TJRS, AC n. 

70042342774, 19ª Câmara Cível, Rel; Des. Mylene Maria Michel, J. 

13-03-2012). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO DE COMPROVAÇÃO DE 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E LEGITIMIDADE 

DE DÉBITO NEGATIVADO - VIA INADEQUADA - FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 485, VI DO NOVO CPC (ART. 267, VI, DO CPC DE 

1973). Constatada a inadequação da via eleita pela parte autora para 

provocar a atividade jurisdicional, deve ser o feito extinto sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, VI do Novo CPC (art. 267, VI, do CPC). 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0620.14.004203-2/001 - COMARCA DE SÃO 

GONÇALO DO SAPUCAÍ - APELANTE(S): ALLISON JONATHAN DOS 

SANTOS - APELADO(A)(S): BANCO BRADESCO CARTOES S/A. 

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA TERMINATIVA. 

FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO 

MAGISTRADO. MEDIDA CAUTELAR INONIMADA DE NATUREZA 

SATISFATIVA. ENSINO SUPERIOR. PRETENSÃO DE MATRÍCULA DE 

ESTUDANTES APROVADOS EM EXAME VESTIBULAR QUE À ÉPOCA NÃO 

CONCLUÍRAM O ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA 

VIA ELEITA. EXTINÇÃO. I. Presentes as razões de decidir, calcadas na 

tese da inadequação da via eleita, expostas de maneira inteligível, 

possibilitado o exercício do contraditório, não há que se falar em 

fundamentação deficiente do decisum em ofensa ao art. 93, inciso IX da 

Constituição da República. II. A independência funcional do magistrado, 

corolário do estado democrático de direito, não o obriga a seguir o 

entendimento pretoriano dominante, a não ser que se trate de Súmula 

vinculante, o que não é o caso desses autos. III. A acessoriedade e a 

instrumentalidade do procedimento cautelar são incompatíveis com o pleito 

satisfativo formulado na presente ação (matrícula de estudantes 

aprovados no exame vestibular não concluintes do ensino médio à época), 

o que enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por 

inadequação da via eleita e consequente carência de ação por falta do 

interesse de agir. Precedentes. lV. Recurso de apelação a que se nega 

provimento. (TRF 01ª R.; AC 0000888-05.2012.4.01.3000; Sexta Turma; 

Rel. Juiz Fed. Conv. Hind Ghassan Kayath; DJF1 04/03/2013; Pág. 152) CF, 

art. 93” ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: (a) 

JULGAR EXTINTA a presente ação sem julgamento de mérito, forte no art. 

485, VI c/c 330, III ambos do CPC; (b) Sem custas e sem honorários, na 

forma da lei; (c) Transitada em julgado, ao arquivo; (d) Publique-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006477-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ÁGUAS DO PANTANAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINNET MENDES DANTAS OAB - MT0018292A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO CAUTELAR INONIMADA EM CARÁTER 

ANTECEDENTE ajuizada por SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

ÁGUAS DO PANTANAL em face de MULTIPARK COMERCIO, SERVIÇO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP, requerendo em caráter liminar a 

suspensão da execução de título executivo extrajudicial de cód. 

1006289-04.2018.8.11.0006. Ao que argumenta, a execução supra foi 

proposta para execução da prestação de serviços executada no mês de 

agosto pela empresa demandada, oriunda do Contrato Administrativo n. 

019/2016/SAEC, no valor de R$296.791,61(duzentos e noventa e seis mil 

setecentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos). Acostada a 

inicial veio documentos pertinentes. É O QUE MERECE REGISTRO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Observo da inicial que a parte autora ajuizou a 

presente ação cautelar inominada pretendendo a suspensão da execução 

extrajudicial nº 1006289-04.2018.8.11.0006, alegando que o débito está 

retido em razão da existência de Processo Administrativo para aferição da 

regularidade do montante devido. Ao que se observa, o meio processual 

elegido pelo autor não é mais acolhido pela nova sistemática processual 

civil. A novel legislação evidenciou a tendência consistente na retirada da 

autonomia do processo cautelar, transformando sua concessão em uma 

técnica processual destinada à preservação do resultado útil do 

processo, desde que atendidos os requisitos legalmente previstos para 

tanto. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves afirma que: "O 

processo autônomo cautelar desaparece, e, como nunca houve um 

processo autônomo de tutela antecipada, é possível afirmar que deixa de 

existir o processo autônomo de tutela de urgência. Há tratamento diverso 

quanto à natureza da tutela de urgência pretendida quando o pedido for 

feito de forma antecedente". (DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, 

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – Lei 13.105/15, Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: Método, 2015, p. 188) Ainda sobre a ausência de 

autonomia das tutelas provisórias, dentre as quais se encontram as 

cautelares, Humberto Theodoro Júnior adota o seguinte posicionamento: 

“Sob o rótulo de ‘Tutela Provisória’, o novo CPC reúne três técnicas 

processuais de tutela provisória, prestáveis eventualmente em 

complemento e aprimoramento eficacial da tutela principal, a ser alcançada 

mediante o provimento que, afinal, solucionará definitivamente o litígio 

configurador do objeto do processo. Nesse aspecto, as ditas ‘tutelas 

provisórias’ arroladas pela legislação processual civil renovada 

correspondem, em regra, a incidentes do processo, e não a processos 

autônomos ou distintos. De tal sorte que a antiga dicotomia do processo 

principal (de cognição ou execução) e cautelar, existente no Código 

revogado, não mais subsiste na nova lei, pelo menos como regra geral, 

restando bastante simplificado o procedimento. Correspondem esses 

provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de 

urgência – cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, 
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todas voltadas para combater o perigo de dano que possa advir do tempo 

necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo 

legal" (HUMBERTO TEODORO JUNIOR, NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL ANOTADO, 20ª Edição, 2016, Rio de Janeiro: FORENSE, pg. 786.) 

Nesse sentido, tendo lançado mão da via processual inadequada sem 

possibilidade aparente de aplicação da fungibilidade, revela-se ausente o 

interesse processual do autor. Com efeito, o interesse de agir liga-se à 

necessidade de satisfação de uma pretensão da parte que, se não 

propuser a demanda adequada, pode vir a sofrer um prejuízo, consoante 

bem leciona Humberto Theodoro Júnior: Localiza-se o interesse 

processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade 

do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso 

concreto. (...) Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual 

'se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, 

para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos 

órgãos jurisdicionais. (in “Curso de Direito Processual Civil”, 13ª ed., Rio de 

Janeiro: Forense, 1994, v. I, p. 56). Acerca do tema, merece destaque o 

comentário de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Existe 

interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para 

alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode 

trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o 

interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou 

efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência 

do réu à pretensão do autor). De outra parte, o autor movendo a ação 

errada ou utilizando-se do procedimento incorreto, o provimento 

jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental 

acarreta a inexistência de interesse processual (“Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Extravagante”, 7ª edição, RT, São Paulo, 2003, p. 

629).” No caso em apreço, observo que a via eleita pela parte autora foi 

inadequada, na medida em que a ação cautelar autônoma, conforme 

proposto, trata de procedimento especial restrito às hipóteses 

expressamente previstas em lei, não se prestando para mera suspensão 

da exigibilidade de débito. Ademais, há que se mencionar que a ação 

executiva que se pretende suspender sequer foi recebida por este Juízo, 

não tendo ocorrido a sua perfectibilização pela angularização do feito. É 

certo que, cumpria à parte autora buscar a satisfação da sua pretensão 

através da medida judicial cabível a fim de requerer a comprovação da 

inexigibilidade do crédito oriundo do contrato administrativo n. 019/2016, 

com a consequente declaração de inexigibilidade do débito. Nesse 

contexto, entendo que a extinção do feito sem resolução do mérito por 

falta de interesse de agir é medida que, de fato, se impõe, tendo em vista a 

eleição da via inadequada. Nesse sentido, colaciono: NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. CAUTELAR INOMINADA. NOTÓRIA PRETENSÃO 

INDENIZATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. 

AUSÊNCIA DE CAUTELARIDADE. CAUTELAR DE CUNHO SATISFATIVO. 

INVIABILIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. MANTIDA A SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

(NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO). APELAÇÃO IMPROVIDA (TJRS, AC n. 

70042342774, 19ª Câmara Cível, Rel; Des. Mylene Maria Michel, J. 

13-03-2012). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO DE COMPROVAÇÃO DE 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E LEGITIMIDADE 

DE DÉBITO NEGATIVADO - VIA INADEQUADA - FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 485, VI DO NOVO CPC (ART. 267, VI, DO CPC DE 

1973). Constatada a inadequação da via eleita pela parte autora para 

provocar a atividade jurisdicional, deve ser o feito extinto sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, VI do Novo CPC (art. 267, VI, do CPC). 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0620.14.004203-2/001 - COMARCA DE SÃO 

GONÇALO DO SAPUCAÍ - APELANTE(S): ALLISON JONATHAN DOS 

SANTOS - APELADO(A)(S): BANCO BRADESCO CARTOES S/A. 

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA TERMINATIVA. 

FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO 

MAGISTRADO. MEDIDA CAUTELAR INONIMADA DE NATUREZA 

SATISFATIVA. ENSINO SUPERIOR. PRETENSÃO DE MATRÍCULA DE 

ESTUDANTES APROVADOS EM EXAME VESTIBULAR QUE À ÉPOCA NÃO 

CONCLUÍRAM O ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA 

VIA ELEITA. EXTINÇÃO. I. Presentes as razões de decidir, calcadas na 

tese da inadequação da via eleita, expostas de maneira inteligível, 

possibilitado o exercício do contraditório, não há que se falar em 

fundamentação deficiente do decisum em ofensa ao art. 93, inciso IX da 

Constituição da República. II. A independência funcional do magistrado, 

corolário do estado democrático de direito, não o obriga a seguir o 

entendimento pretoriano dominante, a não ser que se trate de Súmula 

vinculante, o que não é o caso desses autos. III. A acessoriedade e a 

instrumentalidade do procedimento cautelar são incompatíveis com o pleito 

satisfativo formulado na presente ação (matrícula de estudantes 

aprovados no exame vestibular não concluintes do ensino médio à época), 

o que enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por 

inadequação da via eleita e consequente carência de ação por falta do 

interesse de agir. Precedentes. lV. Recurso de apelação a que se nega 

provimento. (TRF 01ª R.; AC 0000888-05.2012.4.01.3000; Sexta Turma; 

Rel. Juiz Fed. Conv. Hind Ghassan Kayath; DJF1 04/03/2013; Pág. 152) CF, 

art. 93” ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: (a) 

JULGAR EXTINTA a presente ação sem julgamento de mérito, forte no art. 

485, VI c/c 330, III ambos do CPC; (b) Sem custas e sem honorários, na 

forma da lei; (c) Transitada em julgado, ao arquivo; (d) Publique-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006289-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Decido: a) Receber a emenda a inicial protocolada ao evento 

n.º 16596115; b) Indeferir o pleito retro de pagamento das custas 

processuais de distribuição (custas/taxas judiciais) ao final do processo, 

eis que inexiste respaldo jurídico para tal; c) Conceder o pagamento das 

referidas custas de forma parcelada em até 07 (sete) vezes, a partir do 

mês de dezembro, fixando como termo para o adimplemento de cada 

parcela o 10º (décimo) dia de cada mês, forte o art. 98, §6º do CPC/15; d) 

Caberá a parte autora comprovar nos autos, mês a mês, o pagamento de 

cada parcela, sob pena de extinção nos termos do art. 102, parágrafo 

único c/c art. 9º ambos do CPC/15; e) Coincidindo em dia não útil, o prazo 

limite estabelecido para o adimplemento das respectivas parcelas será 

estendido ao dia útil subsequente; f) O parcelamento compreenderá, tão 

somente, as custas de distribuição (custas/taxas judiciais), não se 

estendendo as demais diligências, as quais deverão ser adimplidas à 

vista; g) Com a juntada do comprovante de pagamento da primeira parcela, 

admito a presente execução forte no art. 534, do CPC; h) Não cumprindo a 

parte autora com o parcelamento, volvem-me os autos imediatamente 

conclusos para ulteriores deliberações; i) Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006289-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Decido: a) Receber a emenda a inicial protocolada ao evento 

n.º 16596115; b) Indeferir o pleito retro de pagamento das custas 

processuais de distribuição (custas/taxas judiciais) ao final do processo, 

eis que inexiste respaldo jurídico para tal; c) Conceder o pagamento das 

referidas custas de forma parcelada em até 07 (sete) vezes, a partir do 

mês de dezembro, fixando como termo para o adimplemento de cada 

parcela o 10º (décimo) dia de cada mês, forte o art. 98, §6º do CPC/15; d) 

Caberá a parte autora comprovar nos autos, mês a mês, o pagamento de 

cada parcela, sob pena de extinção nos termos do art. 102, parágrafo 

único c/c art. 9º ambos do CPC/15; e) Coincidindo em dia não útil, o prazo 

limite estabelecido para o adimplemento das respectivas parcelas será 

estendido ao dia útil subsequente; f) O parcelamento compreenderá, tão 

somente, as custas de distribuição (custas/taxas judiciais), não se 

estendendo as demais diligências, as quais deverão ser adimplidas à 

vista; g) Com a juntada do comprovante de pagamento da primeira parcela, 
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admito a presente execução forte no art. 534, do CPC; h) Não cumprindo a 

parte autora com o parcelamento, volvem-me os autos imediatamente 

conclusos para ulteriores deliberações; i) Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 95605 Nr: 672-61.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I.P. DOS SANTOS PANIFICADORA, ISAIAS 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Vieira da Silva - 

OAB:OAB/PR 47.348

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:a)DEFERIR 

PARCIALMENTE o pleito retro e para tanto determinar que se oficie o 

Departamento de Depósitos Judiciais do TJMT para que vincule a estes 

autos o valor bloqueado às fls. 76 e 76-verso;b)Após, expeça-se alvará 

de liberação integral da quantia depositada que se refere ao valor 

bloqueada da conta poupança, bem como 70% do valor referente a conta 

corrente que deverão ser levantados em conta de titularidade do 

executado ISAIAS PEREIRA DOS SANTOS;c)Promova-se a liberação do 

veículo de placas AXB 4925 (fl. 77);d)Intime-se o exequente para, no 

prazo de 30 (trinta) dias indicar bens da parte executada passíveis de 

penhora, sob pena de suspensão da execução, nos termos do artigo 40 

da LEF; e)Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 95605 Nr: 672-61.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I.P. DOS SANTOS PANIFICADORA, ISAIAS 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Vieira da Silva - 

OAB:OAB/PR 47.348

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:(a)REJEITAR 

a exceção de pré-executividade, em razão dos fundamentos acima 

indicados; (b)INTIME-SE o Exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

manifestar no feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

suspensão, forte no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais;(c)Após, 

conclusos para deliberações. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8122 Nr: 667-25.1999.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA DA COSTA SACRAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA MARCIA CACERES DAN - 

OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Pelo presente, nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC, INTIMO A 

PARTE AUTORA, por meio de seu advogado, para que informe os dados 

bancários a fim de que seja expedido Alvará.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136305 Nr: 5487-67.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JAÓ LTDA, RENATO 

FERNANDES SOARES, RONAN GERALDO GOMES DE SOUZA, DIERLY 

BALTAZAR FERNANDES SOUZA, ODETE MARIA FERNANDES SOUZA, 

DAYSE BALTAZAR FERNANDES SOUZA, JOSÉ PEREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA HELENA PAIVA 

SOARES - OAB:205.733/SP, MAURO RUSSO - OAB:25463/SP, OTAVIO 

FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

136305 §!.`&¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5487-67.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): TRANSPORTES JAÓ LTDA e RENATO FERNANDES 

SOARES e ODETE MARIA FERNANDES SOUZA e RONAN GERALDO 

GOMES DE SOUZA e DIERLY BALTAZAR FERNANDES SOUZA e DAYSE 

BALTAZAR FERNANDES SOUZA e JOSÉ PEREIRA DE SOUSA

CITANDO(A, S): EXECUTADOS(AS): JOSÉ PEREIRA DE SOUSA, CPF: 

06768989120, RG: 26.885.030-1

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/06/2011

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.723,59

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N. 2011460, que pretende a satisfação 

da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 26 de novembro de 2018.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Gestor(a) Judiciário(a) Substituta

 Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 202024 Nr: 4696-25.2016.811.0006

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SUELLEM MEDEIROS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, DIRETOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 

CONCURSO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Aclaratórios interpostos pelo impetrante, nos quais se insurge 

contra a sentença que denegou a segurança.

Certificou-se a tempestividade recursal.

A parte requerida apresentou contrarrazões.
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Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A razão do julgamento foi suficientemente explicitada no decisum 

embargado, não sobrevindo nenhum elemento que pudesse dar azo à 

reconsideração.

Os embargos de declaração, de que trata o art. 1.022 do CPC, possuem 

por finalidade exclusiva provocar o saneamento de omissão, contradição, 

ambiguidade ou obscuridade eventualmente existentes na decisão 

objurgada, não se prestando à mera rediscussão de matéria já apreciada 

que deve ser feita pela via de Apelação.

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, ante a ausência dos requisitos previstos pelo artigo 1.022 

do CPC;

(b) Restituam-se os prazos;

(c) Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 211004 Nr: 100-61.2017.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - UNEMAT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILÊO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ - 

OAB:16.006 MT, DÉBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ 

- OAB:13.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a)CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DAR-LHES 

PROVIMENTO, no sentido de rescindir a sentença retro por error in 

procedendo, restituindo o restante do prazo de Defesa à 

UNEMAT;(b)Após, à parte autora para impugnar;(c)Depois, conclusos. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 144522 Nr: 2468-19.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI ZAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO contra RUI ZAGNOLI, na qual há informações 

nos autos do pagamento da dívida na via administrativa (fl. 93/96).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Sendo assim, a satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção 

do feito com resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do NCP;

b) Promova a liberação de todas as constrições efetivadas nos autos (fls. 

32/34), nos termos do Provimento nº 68/2018 do CNJ

c) Sem custas e honorários, na forma da lei;

d) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe;

e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 205692 Nr: 7063-22.2016.811.0006

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ATAIDE DE CAMPOS MALHEIROS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO,SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, COMISSÃO DE 

CONCURSO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-FUNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MENDES VILAS 

BOAS - OAB:10121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Aclaratórios interpostos pelo impetrante, nos quais se insurge 

contra a sentença que denegou a segurança, ao fundamento de que 

existem outros julgados do TJ-MT em sentido diverso.

 Certificou-se a tempestividade recursal.

A parte requerida apresentou contrarrazões.

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A razão do julgamento foi suficientemente explicitada no decisum 

embargado, não sobrevindo nenhum elemento que pudesse dar azo à 

reconsideração.

Os embargos de declaração, de que trata o art. 1.022 do CPC, possuem 

por finalidade exclusiva provocar o saneamento de omissão, contradição, 

ambiguidade ou obscuridade eventualmente existentes na decisão 

objurgada, não se prestando à mera rediscussão de matéria já apreciada 

que deve ser feita pela via de Apelação.

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, ante a ausência dos requisitos previstos pelo artigo 1.022 

do CPC;

(b) Restituam-se os prazos;

(c) Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 241925 Nr: 9165-46.2018.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. 

em desfavor do MUNICÍPIO DE CÁCERES (fls. 05/06).

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

É cediço que o cumprimento de sentença deve se dar nos próprios autos 

do processo, devendo-se, assim, ser extinto o presente e transladada à 

petição inicial para o feito principal.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 485, X, do NCPC;

b) Preclusa a via recursal, promova-se o desarquivamento do processo 

principal de código 91359, em seguida translade-se a petição inicial com 

os documentos pertinentes aos autos principais, após arquive-se com as 

baixas devidas;

c) Às providências. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011197-24.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUMISLENE DE OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ARNO SA (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO MEIRA LIMA OAB - DF33949 (ADVOGADO(A))

EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0010212A 

(ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

(PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Alvará 

Eletrônico n° 456824-9 / 2018 Terça-feira, 27 de Novembro de 2018 Este 

documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2014 Tipo de 

Procedimento: Processo Código Processo 8011197-24.2014.811.0006 

Requerente: RUMISLENE DE OLIVEIRA LOPES Advogado: LEDSON 

GLAUCO MONTEIRO CATELAN Requerido: Arno SA Advogado: ROGERIO 

MEIRA LIMA Beneficiário: BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE Conta 

Judicial 800128897435 Valor: R$ 5.510,46 (cinco mil e quinhentos e dez 

reais e quarenta e seis centavos) Autorizado: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE CPF/CNPJ: 010.974.031-90 Data de Emissão: 27/11/2018 Titular 

Conta BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE CPF/CNPJ Titular Conta 

010.974.031-90 Banco Agência Conta 237 - Banco Bradesco S.A. 3293 

05123011 Forma Liberação T.E.D. Tipo Liberação Valor Valor Total para 

Zerar Conta Usuário: ROSELANE CONCEICAO DE OLIVEIRA Status: 

Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura Este documento é somente 

informativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012645-95.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA DE SOUZA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT0008969A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

(PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Alvará 

Eletrônico n° 456844-3 / 2018 Terça-feira, 27 de Novembro de 2018 Este 

documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2015 Tipo de 

Procedimento: Processo Código Processo 8012645-95.2015.811.0006 

Requerente: JUCINEIA DE SOUZA RONDON Advogado: JAIR ROBERTO 

MARQUES Requerido: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A 

(ENERGISA) Advogado: MAYARA BENDO LECHUGA Beneficiário: ABDEL 

MAJID EGERT NAFAL NETO Conta Judicial 3200119119868 Valor: R$ 

8.172,50 (oito mil e cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos) 

Autorizado: ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO CPF/CNPJ: 

037.536.591-50 Data de Emissão: 27/11/2018 Titular Conta ABDEL MAJID 

EGERT NAFAL NETO CPF/CNPJ Titular Conta 037.536.591-50 Banco 

Agência Conta 001 - Banco do Brasil S.A. 01848 429422 Forma Liberação 

Crédito no BB Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: 

ROSELANE CONCEICAO DE OLIVEIRA Status: Solicitado Mensagem: 

Aguardando Assinatura

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005358-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ENELCIDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAR DA CONTESTAÇÃO (ID- 16578792) e da Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/12/2018 17:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002684-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEF RAMSAY DA MATA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação para manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça do ID- 16682441

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006239-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO APARECIDO FAZIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA OAB - MT0021593A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/01/2019 17:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006381-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/02/2019 17:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006382-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/02/2019 13:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006410-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DA SILVA SOARES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KHRISTIAN SANTANA RAMOS OAB - MT10318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/02/2019 14:15 (MT), devendo comparecer ao 
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ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013347-80.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO(A))

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

C&A MODAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAR OS ADVOGADOS DA CERTIDÃO DO ID- 16698927.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001616-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ADEILDO FERREIRA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERIDO PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011102-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FRANCISCO STAFFORTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR NO PRAZO 

DE 5 (CINCO) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011762-51.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NALDIMAR BENTO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

Juizado Especial Cível de Caceres (Projudi) Alvará Eletrônico n° 456954-7 / 

2018 Terça-feira, 27 de Novembro de 2018 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 80117625120158110006 / 2015 Tipo de 

Procedimento: Procedimento do Juizado Especial Cível Código Processo 

Requerente: NALDIMAR BENTO DA SILVA FERREIRA Advogado: GIULIANE 

LOPES DE MEDEIROS Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A Beneficiário: 

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS Conta Judicial 2000110962345 Valor: R$ 

9.387,06 (nove mil e trezentos e oitenta e sete reais e seis centavos) 

Autorizado: GIULIANE LOPES DE MEDEIROS CPF/CNPJ: 691.606.861-20 

Data de Emissão: 27/11/2018 Titular Conta GIULIANE LOPES DE MEDEIROS 

CPF/CNPJ Titular Conta 691.606.861-20 Banco Agência Conta 341 - Itaú 

Unibanco S.A. 7866 129625 Forma Liberação T.E.D. Tipo Liberação Valor 

Valor Total para Zerar Conta Usuário: ROSELANE CONCEICAO DE 

OLIVEIRA Status: Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010577-75.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOL D OESTE COMERCIO TRANSPORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011813-62.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIVALDO DE MIRANDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

Juizado Especial Cível de Caceres (Projudi) Alvará Eletrônico n° 456973-3 / 

2018 Terça-feira, 27 de Novembro de 2018 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 80118136220158110006 / 2015 Tipo de 

Procedimento: Procedimento do Juizado Especial Cível Código Processo 

Requerente: CLEIDIVALDO DE MIRANDA SILVA Advogado: GIULIANE 

LOPES DE MEDEIROS Requerido: NATURA COSMÉTICOS S.A Beneficiário: 

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS Conta Judicial 4000116876984 Valor: R$ 

6.811,68 (seis mil e oitocentos e onze reais e sessenta e oito centavos) 

Autorizado: GIULIANE LOPES DE MEDEIROS CPF/CNPJ: 691.606.861-20 

Data de Emissão: 27/11/2018 Titular Conta GIULIANE LOPES DE MEDEIROS 

CPF/CNPJ Titular Conta 691.606.861-20 Banco Agência Conta 341 - Itaú 

Unibanco S.A. 7866 129625 Forma Liberação T.E.D. Tipo Liberação Valor 

Valor Total para Zerar Conta Usuário: ROSELANE CONCEICAO DE 

OLIVEIRA Status: Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012055-21.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARCONDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010770-90.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALQUIRIA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO(A))

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))
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Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

Juizado Especial Cível de Caceres (Projudi) Alvará Eletrônico n° 457033-2 / 

2018 Terça-feira, 27 de Novembro de 2018 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 80107709020158110006 / 2015 Tipo de 

Procedimento: Procedimento do Juizado Especial Cível Código Processo 

Requerente: WALQUIRIA SILVA ALVES Advogado: GIULIANE LOPES DE 

MEDEIROS Requerido: NATURA COSMÉTICOS S.A Beneficiário: GIULIANE 

LOPES DE MEDEIROS Conta Judicial 3200119119870 Valor: R$ 4.360,05 

(quatro mil e trezentos e sessenta reais e cinco centavos) Autorizado: 

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS CPF/CNPJ: 691.606.861-20 Data de 

Emissão: 27/11/2018 Titular Conta GIULIANE LOPES DE MEDEIROS 

CPF/CNPJ Titular Conta 691.606.861-20 Banco Agência Conta 341 - Itaú 

Unibanco S.A. 7866 129625 Forma Liberação D.O.C. Tipo Liberação Valor 

Valor Total para Zerar Conta Usuário: ROSELANE CONCEICAO DE 

OLIVEIRA Status: Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura Este

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006593-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RIVELINO RODRIGUES DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/02/2019 15:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011773-80.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO LEAO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0008171A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO DO NASCIMENTO COSTA OAB - MS0013707A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

(PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Alvará 

Eletrônico n° 457055-3 / 2018 Terça-feira, 27 de Novembro de 2018 Este 

documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2015 Tipo de 

Procedimento: Processo Código Processo 8011773-80.2015.811.0006 

Requerente: GERALDO LEAO DA SILVA Advogado: ANDREIA BOTELHO 

DE CARVALHO Requerido: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A 

(ENERGISA) Advogado: MAYARA BENDO LECHUGA Beneficiário: 

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO Conta Judicial 3700108265782 Valor: 

R$ 29.864,65 (vinte e nove mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e 

sessenta e cinco centavos) Autorizado: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO CPF/CNPJ: 884.178.671-04 Data de Emissão: 27/11/2018 

Titular Conta ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO CPF/CNPJ Titular Conta 

884.178.671-04 Banco Agência Conta 237 - Banco Bradesco S.A. 32930 

317276 Forma Liberação T.E.D. Tipo Liberação Valor Valor Total para 

Zerar Conta Usuário: ROSELANE CONCEICAO DE OLIVEIRA Status: 

Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura E

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006599-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA OURIVES TOMAZELI (REQUERENTE)

CLAUDINEI TOMAZELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOX TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) DO (a) REQUERENTE PARA NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, EMENDAR A INICIAL OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA O ANDAMENTO DO PROCESSO (ART. 321 CPC), SOB PENA DO 

ARTIGO ANTERIORMENTE CITADO, E CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA , 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. DOCUMENTOS DE 

IDENTIFICAÇÃO (XXX ) RG/ CNH/ CARTEIRA DE TRABALHO OU 

EQUIVALENTE REFERENTE AO Srº CLAUDINEI TOMAZELI.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011979-94.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PARECIDO ALVES BIOLADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR OAB - MT0006366A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006601-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAEL APARECIDO LEITE DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON WILLIAN SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

ZORAIDE ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/02/2019 15:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010511-95.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA TEREZINHA DE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010511-95.2015.8.11.0006; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: NEUZA TEREZINHA DE ALVARENGA Parte Ré: 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. PROJETO DE SENTENÇA DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Visto etc... Cuida-se de embargos de declaração em que a 

parte embargante, requer o aclaramento da sentença quanto a omissão no 

pedido de retificação do polo passivo da presente Ação e omissão quanto 

a aplicabilidade da súmula 385 do STJ, por fim requer que seja aplicado o 

efeito modificativo para alterar a sentença. Conheço do recurso porquanto 

tempestivamente interposto, conforme certidão Num. 11550587. Os 

Embargos de Declaração são ferramenta processual idônea para sanar 

obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de 

solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei 

n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 
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acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício Neste contexto, 

observa-se que o pedido da parte embargante consiste em rediscutir o 

mérito da demanda, ou melhor, pretende modificar/anular a sentença, o 

que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, na 

verdade, almeja-se a reforma da decisão e não sanar eventual vício. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 

1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. 

CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 

2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada 

em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de 

Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, 

exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, 

ausentes in casu. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar 

efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito 

do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de 

Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de 

mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva 

dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção prevista no art. 

1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com 

fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl 

nos EDcl no AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos 

de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no 

acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante 

dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata 

nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte 

recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/12/2016, DJe 19/12/2016) Diante da incorporação da EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A – EMBRATEL pela empresa 

CLARO S/A, aprovada em Assembléia Geral da Incorporadora na data de 

18/12/2014, com fulcro no disposto nos artigos 227 da Lei 6.404/1976, 110 

do CPC e 1.116 do Código Civil, retifique-se o polo passivo da demanda, 

passando a constar CLARO S/A. Já no que tange a aplicação da Sumula 

385 do STJ, a esses autos, entendo que os argumentos da embargante 

não possui cabimento, vez que em consulta ao CPF da parte embargada, 

ao PJE, contata se que a mesma propôs Ação apara discutir o débito 

anterior, ao discutido nessa demanda, desta forma é inviável a aplicação 

da Sumula 385 do STJ, tendo em vista, que não há como presumir que a 

embargada trata se de devedora contumaz. Desta forma, como a 

pretensão é de reapreciação da matéria decidida e não de 

aperfeiçoamento do julgado, a sentença embargada deve permanecer 

inalterada, posto isso, OPINO pelo não acolhimento dos presentes 

embargos de declaração no que se refere a aplicação da Súmula 385 do 

STJ. Quanto ao pedido de retificação do polo passivo, acolho o pedido e 

determino que seja retificado o polo passivo da demanda, passando a 

constar CLARO S/A. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei complementar n. 270/2007. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de abril de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011527-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIMERCIANA ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Para a análise do 

pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o recorrente, 

no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar seu estado atual de 

hipossuficiência, haja vista que a gratuidade de justiça é automática 

somente em primeira instância. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004299-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOIANNY AMANDA DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O 

(ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

VALOR DO DÉBITO PARA PAGAMENTO: R$3.234,55 (Três mil Duzentos e 

trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) FINALIDADE: a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte executada, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito acima 

mencionado (devidamente atualizado), advertindo-o que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, àquele valor serão acrescidos a 

pena de multa de 10% (dez pontos percentuais), consoante o disposto no 

art. 523 do NCPC. Despacho: “Vistos, etc. Intime-se o Executado, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, 

consoante cálculo apresentado pelo exequente, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de 

multa de 10% (dez pontos percentuais). (CPC, art. 523, §1º) Depois de 

cumprida esta providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga 

parcialmente, voltem-me conclusos para a ulterior deliberação. Às 

providências. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, Juíza de 

Direito.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011157-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA PEREIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

VALOR DO DÉBITO PARA PAGAMENTO: R$R$ 1.115,00 (mil, cento e 

quinze reais) FINALIDADE: a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de parte executada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do débito acima mencionado (devidamente atualizado), 

advertindo-o que caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, 

àquele valor serão acrescidos a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais), consoante o disposto no art. 523 do NCPC. Despacho: 

“Vistos, etc. Intime-se o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, consoante cálculo 

apresentado pelo exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado 

o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais). (CPC, art. 523, §1º) Depois de cumprida esta 

providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, 

voltem-me conclusos para a ulterior deliberação. Às providências. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, Juíza de Direito.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006566-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PENHA DE ALMEIDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO OAB - SP0189232A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

14/02/2019 15:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 54594 Nr: 2356-60.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON CALEJON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICO JOSÉ JANUACELY DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, STELLA MARIA LOPES MUGARTE - OAB:2804/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEM REYES PUERTAS - 

OAB:216.022, EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - OAB:2774/TO

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Compulsando os autos verifico que foi dada quitação ao débito pela 

adjudicação dos animais bovinos pelo exequente.

Intimado o executado para se manifestar quanto à quitação, quedou-se 

inerte.

Outrossim, considerando a adimplência da devedora, com fundamento nos 

art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil, DECLARO 

EXTINTO o processo de execução em epígrafe.

P.R.I.

Sem custas.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 33677 Nr: 350-51.2004.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO QUIDÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - OAB:8.689 

MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:1606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO QUIDÁ - 

OAB:2625-MT

 Vistos, etc.

Verifico que a petição de fls. 496/512, se trata de embargos a execução 

previstos nos artigos 914 ao 925 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, para dar cumprimento ao procedimento, determino a 

intimação do exequente para ser ouvido, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme prevê o artigo 920, do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para julgar o pedido ou designar 

audiência.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 68061 Nr: 5539-05.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AUGUSTO DA COSTA MARQUES, LUIZ 

AUGUSTO DA COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA MARIA VIEIRA DE 

SOUZA VIEIRA - OAB:6823/MT, ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - OAB:5635

 Vistos, etc.

Verifico que a cominação de multa diária foi devidamente determinada na 

sentença de fls. 191/196, fixando o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) 

para o caso de não cumprimento da determinação, no prazo de 90 

(noventa) dias.

Além do mais, a multa cominada será computada até o montante de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais).

Assim, como o novo herdeiro foi intimado da sentença na data de 

02.05.2018, decorreu o prazo de 90 (noventa) dias sem cumprir a 

determinação judicial.

Dê-se nova vista dos autos ao autor da ação para requerer o que 

entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 33499 Nr: 4386-10.2002.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME SCHIMTIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ APARECIDO DE FREITAS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 Vistos, etc.

Chamo o feito a ordem quanto a decisão de fls. 182, para torná-la sem 

efeito.

Em razão da resposta do ofício de fls. 181, intime-se o reclamante para 

manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 155635 Nr: 3190-19.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, 

NORTEC-COLSULTORIA,ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, 

CONCREMAX-CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA., JOÃO 

BOSCO DE PINHO FILHO, JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA PANIZI SOUZA - 

OAB:6124, BRUNO CORDOVA FRANÇA - OAB:19999/B, CARLOS 

ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - OAB:11903-A, DAIANE 

DAMBROS SCHMIDT - OAB:11765, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6848-B, RENATA VIVIANE DA SILVA - OAB:9465-MT, RICARDO 

MORAES DE OLIVEIRA - OAB:12913/MT

 Vistos, etc.

Acolho a manifestação retro, defiro o pedido do requerente para chamar 

ao processo a autarquia Serviço de Saneamento Ambiental Águas do 

Pantanal, assim como seja retificada a capa dos autos para constar o 

nome da requerida, devendo esta ser citada na pessoa do Diretor 

Executivo.

Para tanto, deve a nova requerida cumprir a liminar deferida, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Após, com ou sem manifestação da requerida, dê-se nova vista dos autos 

ao MP.

Outrossim, intimem-se as partes para cumprir integralmente a 

determinação de fls. 1011, ou seja, aportar os quesitos da perícia 

designada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 39159 Nr: 4434-95.2004.811.0006
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 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISLAYNE KARINE 

FERREIRA LOPES - OAB:23156/O, JEISON BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:RO 5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 Vistos, etc.

Em razão da manifestação do Minitério Público favorável a um novo 

acordo, assim como a juntada da nova proposta, intime-se o requerido 

para manifestar quanto a proposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 24012 Nr: 243-41.2003.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Cáceres-MT - OAB:

 Vistos etc,

O art. 479 do Código de Processo Penal dispõe acerca da necessidade de 

juntada de documentos ou objetos que serão utilizados pelas partes na 

sessão plenária dentro do prazo legal de 3 (três) dias úteis a contar do dia 

designado para o julgamento, em obediência aos princípios do 

contraditório, da não surpresa, da lealdade processual e da paridade de 

armas (REsp 1339266 DF 2012/0173687-3).

 Trago à baila a redação legal, “in verbis”:

Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento 

ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a 

antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte. 

(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de 

jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, 

gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio 

assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à 

apreciação e julgamento dos jurados.

 É o que NÃO ocorreu no caso versando. A defesa protocolou 

intempestivamente os documentos, pois, o fez no dia 21 de novembro 

(quarta feira), estando a sessão do júri designada para o dia 26 de 

novembro (segunda feira), o fez apenas dois dias uteis a contar do dia 

designado para o julgamento. Não há duvidas de que a defesa utilizará o 

conteúdo da escritura pública nos debates em plenário.

 Do exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 590, subscrito pela Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso por evidente violação ao disposto no 

Art. 479, CPP. Desentranhe-se. Certifique-se.

 “Ad argumentandum tantum”, não há que se falar em violação ao principio 

da ampla defesa, porque a testemunha Luiz Augusto da Silva Calvário, 

que declarou os fatos consignados na escritura pública ora 

desentranhada, está devidamente intimada a comparecer a sessão de 

julgamento do Tribunal do Júri, oportunidade em que poderá declarar os 

fatos oportunizado o contraditório.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 162775 Nr: 59-02.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DE SOUZA CARVALHO, ANTONIO 

LINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISMAR RIBEIRO - 

OAB:10383-B

 Vistos etc, (...) Com efeito, por se tratar de matéria de ordem pública, com 

supedâneo legal previsto no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, c/c 

art. 110, §1º, todos do Código Penal, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

ANTÔNIO LINO DA SILVA, vulgo “Teco”, brasileiro, solteiro, nascido aos 

06/08/1970, natural de Cáceres/MT, filho de Veríssimo Lino da Silva e Olga 

da Silva, portador do RG nº. 0866214-2, SSP/MT, residente na Rua Avelino 

Cunha, Bairro Canto Celeste (em frente a Igreja Adventista), Cáceres/MT, 

e RENATO DE SOUZA CARVALHO, brasileiro, convivente, nascido aos 

05/08/1977, natural de Paranaíba/MS, filho de Jairo Ribeiro de Carvalho e 

Maria Antônia de Souza, portador do RG nº. 1096533-5, residente na Rua 

dos Carmelos, s/nº., Bairro Parque Nova Era, Cáceres/MT (atualmente 

preso na Unidade Prisional da “Mata Grande”, Rondonópolis/MT), em face 

da ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva do 

Estado.Sem custas.Procedidas às anotações, comunicações e baixas de 

estilo, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 204921 Nr: 6556-61.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID REIS GONZAGA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSÉ DANTAS SOUZA 

- OAB:16143, NUANE CAROLINA RODRIGUES - OAB:19.106

 Vistos etc,

Requisite-se a testemunha Douglas Silva Heleno de Jesus para audiência 

que DESIGNO para o dia 27 de março de 2019, às 15h00mim.

 Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Nova Mutum/MT para a 

inquirição da testemunha Júnior Cleiton de Araújo Cunha.

 Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Primavera do Leste/MT, 

no endereço constante à fl.76 para intimação do acusado Deivid Reis 

Gonzaga da Silva.

 Intime-se o Ministério Público e à ilustre Defesa.

Intimem-se. Cumpra-se, espedindo-se o necessário para a realização do 

ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 178651 Nr: 1442-78.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEVELY GLENDA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR ARIONES PIMPINATI 

JUNIOR - OAB:6145-B

 Vistos etc,

Manifestem-se as partes acerca da inquirição das testemunhas faltantes 

(fls.149) apresentando seu atual endereço em caso de insistência, no 

prazo de 15 dias. Após conclusos.

 Intimem-se e Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 161677 Nr: 9478-80.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUDIVAN JESUS DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Vistos etc.

Colha-se o parecer.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 162874 Nr: 171-68.2014.811.0006
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON RODRIGUES DE SOUZA, CLEIBER 

ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT, RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 Vistos etc,

Colha-se o parecer ministerial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 138935 Nr: 8476-46.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU LAVRATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296/MT

 Vistos etc;

I – Nos termos do Art. 399, do Código de Processo Penal, DESIGNO a 

audiência em continuação de Instrução e Julgamento para inquirição das 

testemunhas de defesa para o dia 29 de novembro de 2018, às 14h15min.

 II – Intimem-se as testemunhas nos respectivos endereços fornecidos 

pela Defesa (fls. 644/645).

 III – Colha-se parecer Ministerial sobre a prescrição.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do 

ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 243335 Nr: 10181-35.2018.811.0006

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:16024 MT

 Vistos em Plantão, (...) Recebo a representação oferecida pelo 

representante do Ministério Público em desfavor do adolescente 

CLAYTON LORRAN NASCIMENTO OLIVEIRA, regularmente qualificado e 

identificado nos documentos que acompanham a presente, uma vez que 

configurados os requisitos legais ínsitos no art. 182, § 1º, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90).Notifique-se o adolescente a 

se defender, dando-lhe ciência do teor da representação.Determino a 

internação provisória do representado CLAYTON LORRAN NASCIMENTO 

OLIVEIRA, pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias ou até 

decisão no processo, nos termos do art. 108 do ECA.Oficie-se a Central 

de Vagas Socioeducativas para que disponibilize vaga para acomodar o 

menor infrator em local adequado, com máxima urgência.Determino a 

autoridade policial que informe este juízo plantonista se o CISC possui 

condições dignas de manter o adolescente pelo prazo de cinco dias. 

Sendo positiva a resposta, determino que coloque o adolescente em local 

distinto dos demais, isolando-os do contato com os demais 

presos/reeducandos do estabelecimento, zelando por sua integridade 

física/moral e psicológica. Decorrido o prazo de cinco dias da internação 

provisória, na repartição policial, sem resposta ou com resposta negativa 

à vaga na unidade adequada para internação, (...) Verificando que a 

apreensão do adolescente ocorreu na noite do dia 22 de novembro de 

2018, o prazo de que trata indigitado artigo expira em 26 de novembro 

(segunda-feira). ATENTE-SE!!!!Aportando a existência de vaga, caso em 

liberdade, expeça-se mandado de busca e apreensão, para que o 

adolescente seja recambiado com segurança e cautela à unidade 

concessora.SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE 

INTERNAÇÃO PROVISÓRIA.Com o início do expediente forense, 

distribua-se com urgência o presente feito ao Juízo da Infância e 

Adolescente desta comarca, para a designação de audiência de 

apresentação do representado, conforme pauta da Magistrada titular e 

analise da internação do adolescente. Expeça-se o necessário. Às 

providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 243332 Nr: 10175-28.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA TAVARES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS MARIO CASTRILLON 

MENDES ARAÚJO - OAB:10506/MT

 Vistos em plantão judiciário, (...) Do exposto, com fundamento no Art. 310 

c/c Art. 312 e Art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, 

CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA da autuada 

JULIANA TAVARES PEREIRA, brasileira, solteira, vendedora de roupas, 

nascida aos 29/11/1999, portadora do RG nº. 25298500 SSP/MT, e CPF nº. 

067.753.431-08, natural de Confresa-MT, filha de Raimundo Mauro Pereira 

e Jordania Tavares Sobrinho Pereira, residente na Rua Senhor do Bonfim, 

s/n, Bairro Vila Nova, Confresa-MT, para garantia da ordem pública, 

conveniência da futura instrução criminal e aplicação da lei 

penal.EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO.Face a 

Resolução n° 137/2011 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento n° 

28/2012 da CGJ/MT, DETERMINO que o Gestor Judicial promova a inclusão 

do mandado de prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, 

por intermédio do Sistema Apolo no prazo de 24 horas, devendo constar 

mandado já cumprido, face a conversão da prisão em flagrante da 

autuada em prisão preventiva, conforme dispõe o art. 3°, § 2°, da 

Resolução 137 do CNJ.Com a finalidade de dar cabal cumprimento ao 

disposto no Art. 306, § 1º, do Código de Processo Penal c/c a Resolução 

nº. 87/2009 - CNJ, Art. 1º, § 3º, determino ao Sr. Gestor Judiciário que dê 

imediata ciência à Defensoria Pública atuante nesta Comarca.Proceda-se à 

destruição da substância entorpecente apreendida, nos termos do artigo 

50, §3º, da Lei nº. 11.343/06, guardando-se amostra necessária à 

realização do laudo definitivo (Incluído pela Lei nº 12.961, de 2014).Ciência 

ao Ministério Público e ao Delegado de Policia e a Defensoria.Com o inicio 

do expediente forense, distribua-se o presente feito e encaminhe-se ao 

Juízo competente para a realização da audiência de custódia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 243247 Nr: 10101-71.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA BRITO DOS SANTOS, RONALDO 

MOURA GARCIA, LUCAS CRISTÓVÃO GARCIA, NEMÉZIO CARLOS 

PANIAGUA, RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:10.041

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo audiência para interrogatório da denunciada para o dia 05 de 

dezembro de 2018, às 13h00min.

 III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 187389 Nr: 6554-28.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERREIRA ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc,

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, perante a Terceira Vara Criminal desta Comarca, em desfavor de 

LUIZ FERREIRA ORTIZ, qualificado nos autos, pela suposta prática do 

delito previsto no art. 121, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
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 A denúncia foi recebida em 28 de agosto de 2015 (fls. 52).

O processo seguiu seu regular trâmite, sendo prolatada sentença em 05 

de abril de 2016 (fls. 104/105), desclassificando o delito ora imputada para 

o delito previsto no art. 129, caput, do Código Penal.

 Declinada a competência em favor do Juizado Especial (fls. 104/105), 

este retornou a Justiça Comum com fundamento no art. 66, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95 (fls. 126)

O Ministério Público, às fls. 127, requereu a extinção da punibilidade do 

acusado, nos moldes do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

 DECIDO.

Ante a desclassificação do delito para o descrito no art. 129, caput, do 

Código Penal, a Ação Penal pertinente é Pública Condicionada à 

representação, conforme dispõe o art. 88, da Lei nº 9.099/95.

 Tratando de crime condicionado a representação, o ofendido ou seu 

representante legal, decai do direito de representação ou de queixa se 

não o exerce dentro do prazo de 06 (seis) meses, contado do dia em que 

veio a saber quem é o autor dos crimes (art. 103, do CP).

Analisando os autos, não se verifica a representação da vítima, razão 

pela qual a extinção da punibilidade do acusado é medida que se impõe.

Por estas razões, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal, 

JULGO EXTINTA a PUNIBILIDADE do acusado LUIZ FERREIRA ORTIZ, 

qualificado nos autos, pela ocorrência da decadência.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 243189 Nr: 10055-82.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO PAULA DE OLIVEIRA, SILVANA DE 

ABREU BARCELOS, RONALDO GERÔNIMO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON TOMAZ DA SILVA 

JUNIOR - OAB:23151-0, PAMELA WEBSTER DEBIAZI MORGAN - 

OAB:288.386 SP, PAMELA WEBSTER DEBIAZI MORGAN - OAB:288.386

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo audiência para inquirição da testemunha para o dia 05 de 

dezembro de 2018, às 13h15min.

 III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 190469 Nr: 8582-66.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc,

I – Homologo a desistência para inquirição da vítima Anderson Feitoza da 

Silva e das testemunhas Janderson Cavana e Izaías de Tal, conforme 

requer o Ministério Público na cota de fl. 104.

 II – DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para oitiva das 

testemunhas Gilvan Medeiros da Silva e Carlos Antônio Ferrai Caetano 

para o dia 16 de maio, de 2019 às 15h00min.

 Requisitem-se as testemunhas.

Intimem-se o Ministério Público e a ilustre Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138935 Nr: 8476-46.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU LAVRATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296/MT

 Vistos etc; I – Nos termos do Art. 399, do Código de Processo Penal, 

DESIGNO a audiência em continuação de Instrução e Julgamento para 

inquirição das testemunhas de defesa para o dia 29 de novembro de 2018, 

às 14h15min. II – Intimem-se as testemunhas nos respectivos endereços 

fornecidos pela Defesa (fls. 644/645). III – Colha-se parecer Ministerial 

sobre a prescrição. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

para realização do ato.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243247 Nr: 10101-71.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA BRITO DOS SANTOS, RONALDO 

MOURA GARCIA, LUCAS CRISTÓVÃO GARCIA, NEMÉZIO CARLOS 

PANIAGUA, RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:10.041

 Vistos etc, I - Cumpra-se conforme deprecado. II - Designo audiência para 

interrogatório da denunciada para o dia 05 de dezembro de 2018, às 

13h00min. III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência. Ciência ao Ministério 

Público. Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131719 Nr: 389-04.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO ROSARIO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, MARICLEI EDUARDO CINTRA BARRETO - 

OAB:10.139-MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e item 27.1 do Provimento nº 56/2007 

CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do réu Dr. 

CLAUDIO PALMA DIAS, para em 48 (quarenta e oito) horas, DEVOLVER 

os autos em cartório sob pena de BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194720 Nr: 352-98.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MÁRCIO LOPES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VITOR MARTINS 

CUNHA - OAB:14008/MT, WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - 

OAB:14.000

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e item 27.1 do Provimento nº 56/2007 

CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do réu Dr. 

DANILO VITOR MARTINS CUNHA, para em 48 (quarenta e oito) horas, 

DEVOLVER os autos em cartório sob pena de BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222386 Nr: 8756-07.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOMICIO LIMA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FIGUEIRA JUNIOR - OAB:11.988, WANTUIL FERNANDES JÚNIOR - 

OAB:10705-MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e item 27.1 do Provimento nº 56/2007 

CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do réu Dr. 
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EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR, para em 48 (quarenta e oito) 

horas, DEVOLVER os autos em cartório sob pena de BUSCA E 

APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138107 Nr: 7555-87.2011.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM CÁCERES/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IP 189/2009-DPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:9174 B

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e item 27.1 do Provimento nº 56/2007 

CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do réu Dr. 

GIOVANI ALMEIDA GONÇALVES, para em 48 (quarenta e oito) horas, 

DEVOLVER os autos em cartório sob pena de BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215446 Nr: 3343-13.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VITOR DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e item 27.1 do Provimento nº 56/2007 

CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do réu Dr. Márcio 

da Silva Almeida, para em 48 (quarenta e oito) horas, DEVOLVER os autos 

em cartório sob pena de BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 84396 Nr: 10798-44.2008.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILTON MARQUES DE ABREU, CESAR 

COSTA CAMPOS, JEFERSON BARONCIELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES - 

OAB:5390/MT, LUCIO MAURO LEITE LINDOTE - OAB:7711 MT, SILVIO 

QUEIROZ TELES - OAB:10440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc,

 Compulsando os autos, verifica-se que embora o feito esteja concluso 

para prolação de sentença, não foi devidamente cumprida a decisão 

exarada à fl. 713 dos autos.

Não obstante as partes já tenham apresentado memoriais finais, houve a 

juntada da carta precatória expedida para oitiva da testemunha Airton 

Araújo Feitosa (fl. 722).

Assim, considerando a manifestação da i. representante do Ministério 

Público, bem como da Defesa do acusado Jeferson (fl. 723 e 724), após 

carreada aos autos a oitiva da referida testemunha, cumpra-se 

integralmente a decisão de fl. 713, abrindo vista às Defesas dos réus 

Genilton Marques de Abreu e César Costa Campos para ratificação dos 

memoriais ou nova apresentação, pelo prazo legal.

Atente-se quanto às Defesas patrocinadas pela Defensoria Pública, pois 

há colidência de defesas.

Às providências.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 24012 Nr: 243-41.2003.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Cáceres-MT - OAB:

 Ex positis, obediente a decisão soberana do Colendo Conselho de 

Sentença deste Egrégio Tribunal Popular do Júri, hei por bem ABSOLVER o 

acusado NATANAEL PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, natural 

de Ariquemes/RO, nascido aos 30/05/1981, portador do CPF nº. 

938.162.861-00, filho de Teles dos Santos e Nilza Pereira dos Santos, com 

endereço à Rua Projetada 02, nº. 246, Bairro Novo Horizonte, Nova 

Mutum/MT, das penas do artigo 121, “caput”, do Código Penal, nos termos 

do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir 

provas suficientes para a condenação.Extraia-se cópia dos autos e 

encaminhe-se à Autoridade Policial para instauração de inquérito policial 

para a apuração do suposto crime de falso testemunho praticado pela 

testemunha Luiz Augusto da Silva Calvário.Com o trânsito em julgado 

determino seu imediato arquivamento, após as comunicações ao Instituo 

de Identificação, Infoseg e demais órgãos.Isento o acusado do pagamento 

das custas e despesas processuais em virtude de ter sido absolvido.Dou 

a sentença por lida e publicada no Salão Nobre do Tribunal do Júri do 

Fórum desta Comarca de Cáceres, às 19h30min, do dia vinte e seis (26) 

de novembro (11) do ano de dois mil e dezoito (2018), saindo as partes 

intimadas para efeitos recursais.Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235568 Nr: 4932-06.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON VENUTI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 4932-06.2018.811.0006 – Id. 235568

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JOILSON VENUTI DA SILVA

INTIMANDO: Denunciado(a): Joilson Venuti da Silva, Cpf: 03026318108, 

Rg: 26174723 SSP MT Filiação: Jonivaldo Ferreira da Silva e Maria Rosa 

Venuti, brasileiro(a), convivente, Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO(A), acima 

qualificado, da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente transcrita, bem 

como INTIMÁ-LO para que no prazo de 10 (dez) dias, apresente defesa 

prévia por escrito.

DENÚNCIA: “(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 

03 de maio de 2018, por volta das 23h30min, na Avenida Padre Cassemiro, 

Bairro Centro, neste município de Cáceres-MT, ciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, o denunciado JOILSON VENUTI DA 

SILVA, trazia consigo droga capaz de causar dependência física ou 

psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...) Diante do 

exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JOILSON VENUTI DA SILVA, 

como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, (...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Defiro a cota ministerial retro, motivo 

pelo qual determino a realização da notificação do acusado via edital. Às 

providências. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

26 de novembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241759 Nr: 9043-33.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 177 de 1025



 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMILSON DA SILVA DIAS, SERGIO OTAVIO 

SILVA DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:16024 MT

 Intimar o advogado do denunciado, Dr. Eraldo Vieira de Azevedo Júnior, 

para que apresente resposta à acusação nos autos dentro do prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211473 Nr: 512-89.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 512-89.2017.811.0006 – Id. 211473

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): NILSON RAMOS DA SILVA

INTIMANDO: Denunciado(a): Nilson Ramos da Silva, Rg: 20670117 SSP MT 

Filiação: Amelio Cesario Ramos Silva e Maria das Dores Ramos, data de 

nascimento: 25/10/1980, brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O DENUNCIADO, acima qualificado, da decisão de 

fls. 110/111 que segue abaixo transcrita.

Decisão: “Vistos, etc. A Defensoria Pública requereu a nulidade 

processual, com relação a citação editalícia e atos subsequentes a ela 

(fls. 96/98). Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou favorável 

a declaração da nulidade (fls. 103/104). Os autos vieram conclusos para 

deliberação. Pois bem, analisando detidamente os autos, verifico que no 

dia 20 de março de 2017, houve tentativa de citação do acusado no 

endereço constado nos autos à fl. 73, sem sucesso, vez que nesse 

período se encontrava segregado na unidade prisional local. 

Posteriormente, na data de 03 de abril de 2017, tentou-se novamente a 

citação pessoal do réu na Cadeia Pública de Cáceres/MT, restando 

infrutífera (fl. 80), pois não se encontrava mais preso naquela data, o qual 

foi posto em liberdade no dia 31 de março de 2017, conforme ofício de fl. 

107. Diante disso, foi decretada a suspensão do processo e do prazo 

prescricional as fls. 87. Contudo, na data de 02 de agosto de 2018, o 

acusado compareceu na secretaria da segunda vara criminal, 

oportunidade que foi devidamente citado, recebendo cópia da denúncia, 

informando que não possui condições financeiras para constituir 

advogado, desejando ser patrocinado pela Defensoria Pública (fl. 95). 

Deste modo, revendo os autos e analisando a nulidade processual arguida 

pela defesa, em consonância com o parecer ministerial, verifico que 

assiste razão, com relação apenas a nulidade da citação editalícia e a 

suspensão do processo. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: 

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICIADO – PRETENSÃO DO 

PRIMEIRO PACIENTE – 1. NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO PESSOAL E SUA INTIMAÇÃO PARA COMPARECER ÀS 

AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – SUPOSTA VIOLAÇÃO 

AOS ARTS. 396, 396-A E 363 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 

INOCORRÊNCIA – ANTECIPAÇÃO ESPONTÂNEA DO PRIMEIRO PACIENTE 

QUE, POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO APRESENTOU DEFESA 

ESCRITA – PRIMEIRO PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA EM LUGAR 

INCERTO – ADVOGADO CONSTUÍDO PRESENTE NAS ASSENTADAS – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – APLICAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS (ART. 563 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – 2. EXCESSO DE PRAZO NA 

FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA DA ILEGALIDADE DA 

SEGREGAÇÃO DO PRIMEIRO PACIENTE – PECULIARIDADES DO 

PROCESSO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA 

DE PRONÚNCIA PROLATADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 21 DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

CARACTERIZADO – PRETENSÃO DO SEGUNDO PACIENTE – 3. AUSÊNCIA 

DE CONSTITUIÇÃO REGULAR DE ADVOGADO – INEXISTÊNCIA DE 

PROCURAÇÃO NO PROCESSO – ATOS INEXISTENTES – VIOLAÇÃO AO 

DIRIETO À AMPLA DEFESA CONSISTENTE EM ESCOLHER UM ADVOGADO 

DE CONFIANÇA – PREJUÍZO CONSTATADO – 4. EXCESSO DE PRAZO 

PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – SEGUNDO PACIENTE CUSTODIADO 

CAUTELARMANTE HÁ MAIS DE DOIS ANOS – INSTRUÇÃO PROCESSUAL 

ANULADA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE NULIDADE NO 

PROCESSO ORIGINÁRIO – EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE PREVISTO NO ART. 5º, 

INCISO LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 5. ORDEM DENEGADA EM 

RELAÇÃO AO PRIMEIRO PACIENTE E CONCEDIDA EM RELAÇÃO AO 

SEGUNDO.1. Embora o art. 360 do Código de Processo Penal determine 

que, se o acusado estiver preso, deverá ser pessoalmente citado, no 

presente caso, não se pode falar em nulidade do processo decorrente da 

ausência do ato citatório, porquanto restou demonstrado que o primeiro 

paciente antecipou-se espontaneamente e contratou advogado para 

apresentar sua defesa, sem contar que ele somente não foi intimado para 

os atos instrutórios porque se encontrava em lugar incerto, porém, ainda 

assim, seu defensor constituído esteve presente em todas as assentadas, 

sendo-lhe possibilitado, portanto, o exercício do contraditório e da ampla 

defesa, não havendo cogitar-se, destarte, em prejuízo à sua defesa. (HC 

170337/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017) Todavia, 

com relação à anulação dos atos praticados subsequente a citação 

editalícia e suspensão processual, não deve prosperar, em razão do 

princípio da instrumentalidade das formas, disposto no art. 566, do Código 

de Processo Penal, onde pode ser observado que não houve qualquer 

influência de tais equívocos ocorridos dentro dos demais atos 

processuais, bem como foram realizados conforme os preceitos jurídicos 

do processo penal. Portanto, ainda que com vício, se o ato atinge sua 

finalidade sem causar prejuízo às partes não se declara sua nulidade. 

Destarte, verifico que o recebimento de denúncia, a citação do réu (fl. 96), 

atingiram devidamente suas finalidades no processo penal, sem causar 

prejuízo às partes, motivo pelo qual não devem ser anulados. Nessa 

esteira, trago a baila o seguinte entendimento jurisprudencial. PROCESSO 

PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL LEVE. LEI 

MARIA DA PENHA. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 16 DA LEI 11.340/2006. 

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUDIÊNCIA POSTERIOR PARA OUVIDA DA 

VÍTIMA. SUPRESSÃO DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. RETRATAÇÃO DA 

REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS 

FORMAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 396 E 399 DO CPP. RECURSO NÃO 

PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. Praticado o ato de outra forma, 

atingindo, contudo, a sua finalidade, não há que se cogitar em declaração 

de nulidade, consoante o disposto no art. 572, II, do CPP (princípio da 

instrumentalidade das formas). (...) 4.Recurso ministerial não provido. 

Decisão unânime. (TJ-PE - RSE: 181183 PE 228200700007148, Relator: 

Cláudio Jean Nogueira Virgínio, Data de Julgamento: 20/08/2009, 3ª 

Câmara Criminal, Data de Publicação: 153) (g.n.) Deste modo, em 

conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas, os atos 

praticados até o presente momento devem permanecer vigentes e 

prevalecer. Assim, em consonância com o parecer ministerial de fls. 

103/104, acolho parcialmente o pedido da Defensoria Pública com relação 

a nulidade processual (fls. 96/98), para anular apenas a citação editalícia 

e a decisão que suspendeu o processo e o prazo prescricional, contudo, 

mantenho os demais atos posteriormente praticados, bem como nomeio o 

Defensor público atuante neste juízo para patrocinar a defesa do réu 

nestes autos, devendo apresentar resposta a acusação no prazo legal. 

Intime-se o réu no endereço informado às fls. 73. Ciência ao Ministério 

Público e Defensoria Pública. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência.”

 DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Defiro a cota ministerial retro, motivo 

pelo qual determino a intimação do réu, via edital, acerca da decisão de fls. 

110/111. Por fim, encaminhe-se os autos a Defensoria Pública para 

apresentação de resposta acusação em favor do acusado. Às 

providências. Cumpra-se.”

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

26 de novembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 236231 Nr: 5403-22.2018.811.0006
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO GOMES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:24820, MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - OAB:OAB/MT 

21059

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial acusatória, a fim de 

IMPRONUNCIAR o denunciado JOSÉ ANTÔNIO GOMES DE ARRUDA, da 

acusação a que se sujeitou nestes autos, o que faço com fulcro no 

disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.Após o trânsito em 

julgado, feitas as anotações, comunicações e baixas de estilo, arquive-se. 

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 228990 Nr: 519-47.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA - OAB:9715-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na 

denúncia, para ABSOLVER o denunciado PAULO ROBERTO FERNANDES,, 

da imputação a que se sujeitou nestes autos, o que faço com fulcro no 

artigo 386, VII, do CPP.Após o trânsito em julgado, feitas as anotações, 

comunicações e baixas de estilo, arquive-se. P.R.I.C.Cáceres, 26 de 

novembro de 2018.Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 242901 Nr: 9806-34.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIELLE CRISTINE ZATTAR FARIA, ANA 

CRISTINA ZATTAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos, etc.

Primeiramente, levando-se em consideração a juntada de novo pedido de 

revogação em favor das flagranteadas, abra-se vista novamente ao 

Ministério Público para manifestação.

Por fim, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 242901 Nr: 9806-34.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIELLE CRISTINE ZATTAR FARIA, ANA 

CRISTINA ZATTAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Dessa forma, não há como acolher a pretensão requerida, por estarem 

ausentes os requisitos legais exigidos para tanto, bem como, em 

consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO O PEDIDO DE 

REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA pleiteada pela Defesa da acusada 

ADRIELLE CRISTINE ZATTAR FARIA.ANA CRISTINA ZATTAR Por todo o 

exposto, em dissonância com o parecer ministerial e com supedâneo no 

art. 321 do Estatuto Adjetivo Penal, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE 

ANA CRISTINA ZATTAR, qualificada nos autos, cumulada com as 

seguintes medidas cautelares, vejamos:a) Comparecimento mensal no 

juízo processante, por 3 (três) meses, para informar e justificar suas 

atividades;b) Comunicação imediata ao juízo do seu atual endereço e de 

eventual troca.c) Comparecimento a todos os atos processuais.d) 

Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.e) Proibição 

de ausentar-se do Estado de Mato Grosso, sem a devida autorização 

judicial.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA e TERMO DE COMPROMISSO 

das medidas cautelares acima fixadas, para colocar imediatamente em 

liberdade ANA CRISTINA ZATTAR.Deverá o sr. Oficial de Justiça, no ato 

do cumprimento desta decisão, cientificar a autuada de que, caso 

descumpra quaisquer das medidas cautelares impostas, ensejará a 

revogação da mesma e decretação da prisão preventiva (parágrafo único 

do artigo 312 do Código de Processo Penal – Lei nº 12.403/11). 

Comunique-se o Juízo da Execução Penal de Cáceres-MT que a autuada 

Adrielle Cristine Zattar Faria foi presa em flagrante delito e se encontra 

segregada na unidade prisional local.Por fim, levando-se em consideração 

que as acusadas estão devidamente representadas pela n. advogada 

Lucy Rosa da Silva, determino o desentranhamento do pedido de fls. 41/44 

e sua devolução a Defensoria Pública.Ciência ao Parquet e a Defesa.Às 

providências.Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 240055 Nr: 7996-24.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ELPIDIO SILVA PINHO, IVAN 

FERREIRA TEODORO, WESLEY DIOMIDIO PIRES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos, etc.

Por satisfazer os requisitos do artigo 41 do CPP, recebo a denúncia e o 

aditamento da denúncia, oferecida contra IVAN FERREIRA TEODORO, 

THIAGO ELPIDIO SILVA PINHO e WESLEY DIOMIDIO PIRES VIEIRA, com 

incurso no art. 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Citem-se e intimem-se os acusados para apresentarem, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, resposta à acusação, por intermédio de 

advogado, conforme preceituam os artigos 396 e 396-A, do CPP.

Consigne-se no mandado, no ato da citação, que o Sr. Oficial de Justiça 

deverá consultar cada acusado acerca de sua renda mensal, assim como 

se dispõe de condições econômicas para constituir advogado para 

defendê-lo, devendo constar na certidão a resposta obtida (Lei 

Complementar Estadual nº 146/2003 e 132/2009).

Informando o(a) denunciado(a) a impossibilidade de contratar um 

profissional, dê-se vista a Defensoria Pública, para tanto.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 242791 Nr: 9729-25.2018.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO SOUZA FAUSTINO - 

OAB:22867/O

 Vistos.

Analisando a peça acusatória, verifico que a mesma preenche os 

requisitos do art. 41, CPP, bem como demonstra estar presentes a prova 

da materialidade e indícios suficientes da autoria, razão pela qual RECEBO 

a denúncia oferecida em desfavor de Sandro do Espirito Santo.

 Cite-se o acusado para apresentar resposta escrita à acusação, por meio 

de advogado, em 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A do 

Código Processual Penal.

 O Oficial de Justiça deverá indagar ao acusado se ele pretende constituir 

advogado ou se o juiz deve nomear-lhe um defensor público ou dativo 

para patrocinar a sua defesa, consignando as suas razões.
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Decorrido o prazo sem manifestação ou caso o acusado manifeste a 

vontade de ser patrocinado por defensor dativo, desde já NOMEIO a 

Defensoria Pública para proceder à defesa do mesmo, devendo ser o 

Defensor Público atuante na Comarca intimado para apresentar resposta à 

acusação no mesmo prazo (10 dias, art. 396-A, §2º, CPP).

Proceda-se a juntada da denúncia às folhas subsequentes àquelas de 

movimentação dos autos e juntada de peças, e consequente renumeração 

do feito.

Atualize-se os antecedentes do acusado, havendo condenações, 

expeça-se certidão circunstanciada.

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe (Cartório 

Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, INFOSEG (banco 

de dados de antecedentes criminais), bem como ao correspondente no 

âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde proveio o procedimento 

inquisitorial respectivo), CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 232066 Nr: 2452-55.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GISELE RIBEIRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de fls. 40.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe a 

este Juízo se ainda há interesse na manutenção do presente, indicando o 

seu endereço atual, para fins de realização da avaliação psicossocial.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 214858 Nr: 2927-45.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINEY APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Deverá o sr. Oficial de Justiça ao intimar o recuperando, proceder a 

leitura das obrigações a serem cumpridas em razão da progressão de 

regime que ora lhe foi concedida, explicando-as ao mesmo, e indicando 

que a ausência de cumprimento das obrigações determinadas nesta data 

poderá acarretar na regressão de seu atual regime de pena. Na mesma 

oportunidade deverá o sr. Meirinho colacionar a ciência do mesmo junto a 

cópia da presente decisão, que oportunamente será juntada aos autos 

pelo sr. gestor.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia 

da presente decisão para que tome conhecimento sobre a situação do 

reeducando, consignando-se que, caso a mesmo seja encontrado fora de 

sua residência após as 19 horas e antes das 06h00min, deverá promover 

o recolhimento deste e encaminhá-lo à Cadeia Pública. Após a intimação 

do reeducando, encaminhem-se os atos à contadoria judicial para 

elaboração dos cálculos relacionados à pena de multa, bem como as 

custas e demais despesas judiciais.Com o cálculo, intime-se para o 

pagamento, que poderá ser parcelado em até 10 vezes.Notifique-se o i. 

representante do Ministério Público.Ciência à Defensoria Pública.Intime-se 

e Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 226286 Nr: 11638-39.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KHRISTIAN FELIPE FERNANDES ARAÚJO 

CASTRILON, ESVANEI SANTANA DO NASCIMENTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BRETAS FERNANDES - 

OAB:241800, NUANE CAROLINE RODRIGUES - OAB:19106/0MT, NUBIA 

FERNANDA RODRIGUES MACEDO - OAB:17925/0

 (...).Analisando os autos, verifico que a correição parcial de fls. 114/125 

encontra-se no prazo legal, devendo traslado do presente feito ser 

encaminhado à E. CGJ.Após, cumpra-se a decisão de fls. 112/113, 

integralmente, encaminhando-se os autos ao Ministério Público para 

manifestação em razão do réu não localizado.Cumpra-se e 

Intime-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 179727 Nr: 2081-96.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE SANTANA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRELLE DA ROSA MARQUES 

DE SOUZA - OAB:18834/O

 (...)Isso posto, APLICO DE OFÍCIO a tese de repercussão geral proferida 

nos autos de ARE nº1.052.700 RG, alterando o regime de pena da 

reeducanda para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘b’, do 

Código Penal.Intime-se a reeducanda para que, nos termos da sentença 

proferida em seu desfavor, cumpra com as seguintes condições de seu 

regime SEMIABERTO(...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77545 Nr: 4207-66.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOENIL RIBEIRO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE RAMOS NOBRE - 

OAB:20883/MT, CARLOS ODORICO DORILÊO ROSA JUNIOR - 

OAB:13822, KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS - 

OAB:25277/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, para que fiquem cientes da expedição e encaminhamento de 

carta precatória para comarca de Chapada dos Guimarães/MT, bem como 

para que acompanhem a distribuição e a movimentação da Missiva.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190038 Nr: 8309-87.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/O

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar memoriais 

finais no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 77545 Nr: 4207-66.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOENIL RIBEIRO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE RAMOS NOBRE - 

OAB:20883/MT, CARLOS ODORICO DORILÊO ROSA JUNIOR - 

OAB:13822, KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS - 

OAB:25277/MT

 Vistos.

Cumpra-se com a determinação de fls. 200, solicitando a devolução do 
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mandado relacionado à testemunha Adilson Batista Barbosa.

Intime-se a defesa para que decline o atual endereço da testemunha 

Miulem Ribeiro Pires, eis que o mesmo alterou seu endereço (fls. 197), ou 

ainda para que traga o mesmo em Juízo, nada audiência designada nesta 

data.

Manifeste-se a acusação quanto a desistência em relação à testemunha 

Luiz Matias da Silva, ou para que, decline seu atual endereço.

Designo audiência para a oitiva das testemunhas faltantes para o dia 

13/12/18, às 15h30min.

Intimem-se as testemunhas pelos endereços declinados pelo parquet em 

fls. 207.

Atente-se o sr. gestor a intimação das testemunhas arroladas pela defesa 

em fls. 130.

Cumpra-se.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 183035 Nr: 4085-09.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIDES CHARLES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICY KELLY NUNES DE 

MELO ACHITTI - OAB:13.624-A, MELO E ACHITTI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:, MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - 

OAB:19332/MT

 Processo n° 4085-09.2015.811.0006 – Cód. 183035

Vistos.

Nesta data efetuei a busca do endereço do acusado pelo sistema SIEL, 

tendo logrado êxito em encontrar o seguinte endereço Rua Maceió n°1757, 

Município de Cerejeiras, no Estado de Rondônia (doc. em anexo).

Proceda-se assim, nova tentativa de citação do acusado pelo endereço 

encontrado.

Cumpra-se.

Demais diligencias necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 183035 Nr: 4085-09.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIDES CHARLES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICY KELLY NUNES DE 

MELO ACHITTI - OAB:13.624-A, MELO E ACHITTI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:, MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - 

OAB:19332/MT

 Visto.

Em consulta aos órgãos conveniados fora localizado novo endereço do 

réu, conforme documento anexo.

Diante disso, determino que expeça-se carta precatória para citação do 

réu, nos termos da decisão de fls.53.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 183035 Nr: 4085-09.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIDES CHARLES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICY KELLY NUNES DE 

MELO ACHITTI - OAB:13.624-A, MELO E ACHITTI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:, MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - 

OAB:19332/MT

 Vistos.

Recebo a denúncia em todos os seus termos, por satisfazer os requisitos 

do art. 41 do CPP.

Cite-se o acusado Orides Charles Oliveira para oferecer defesa prévia, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhe sobre a 

advertência do parágrafo segundo do art. 396-A, do CPP.

Conste do mandado citatório que o Senhor Oficial de Justiça deverá 

questionar o acusado se o mesmo possui condição financeira para 

constituir advogado, entretanto, se a resposta for negativa, então, desde 

já, nomeio o nobre Defensor Público atuante nesta comarca para 

representá-lo.

Determino a expedição da certidão criminal circunstanciada dos 

denunciados.

 Diligências necessárias.

 Cumpra-se.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001390-63.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE JURACI DE SOUZA OAB - MT24514/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROAGRI - PLANEJAMENTO AGRICOLA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001390-63.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA REQUERIDO: PROAGRI - 

PLANEJAMENTO AGRICOLA EIRELI - ME Vistos etc. Faculto à parte autora 

a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o 

título protestado. Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 26 de novembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000464-19.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA DA SILVA BARROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000464-19.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RÉU: LUCINEIA 

DA SILVA BARROS Vistos etc. Intime-se a requerente pessoalmente para 

dar prosseguimento no feito, no prazo legal, sob pena de arquivamento. 

Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 23 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000562-04.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA CARLOS CORREA DA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000562-04.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: NILZA CARLOS 

CORREA DA COSTA Vistos etc. DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto 
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ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá o respectivo extrato de 

termo de penhora, devendo o(s) executado(s) ser(em) intimado(s) para 

que manifeste(m)-se, querendo, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às Providências. Diamantino, 26 de novembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000772-55.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AGRIPINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REURY CAROLLINE DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT12475/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000772-55.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: JOAO AGRIPINO DA SILVA EXECUTADO: MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte embargada pugnou pela revogação do 

pedido de justiça gratuita no id. 12571524. A parte embargada alega que o 

pedido de justiça gratuita deve ser analisado pela renda do embargante 

com a atividade econômica que promove na Fazenda Nossa Senhora de 

Fátima. Pois bem. Frisa-se que após o deferimento da justiça gratuita, a 

sua revogação se torna possível quando a parte contraria produz prova 

convincente capaz de desconstituir a presunção relativa da declaração de 

hipossuficiência. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

CAPACIDADE FINANCEIRA DOS IMPUGNADOS – ÔNUS DO IMPUGNANTE – 

NECESSIDADE DE PROVA CONVINCENTE CAPAZ DE DESCONSTITUIR A 

PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – 

CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR – FUNDAMENTO 

INSUFICIENTE PARA SE NEGAR OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao impugnante provar a 

inexistência da necessidade do benefício da gratuidade: “A parte contrária 

poderá, em qualquer fase da lide, requerer a revogação dos benefícios de 

assistência, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos 

requisitos essenciais à sua concessão.” (Lei n° 1.060/50, art. 7°) Após o 

deferimento da assistência judiciária, sua revogação somente se mostra 

possível se produzida prova convincente capaz de desconstituir a 

presunção relativa da declaração de hipossuficiência. “Para a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça não é necessário que a parte 

requerente se encontre em situação de miserabilidade, mas sim que no 

momento não possa efetuar o pagamento das custas processuais sem 

prejuízo do próprio sustento e de sua família. O fato de a parte contar com 

advogado constituído nos autos, não constitui fundamento suficiente para 

se negar os benefícios da gratuidade judiciária.” (TJMT, RAI nº 

10887/2011) (Ap 156542/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, 

Publicado no DJE 18/05/2015) a renda deve compreender. No caso em 

concreto, o fato da parte embargante promover atividade econômica em 

uma fazenda de 244,33 ha, não indica que o mesmo possui condições de 

promover o pagamento das custas processuais. Por outro lado, não foram 

juntados quaisquer documentos que pudessem desconstituir a presunção 

relativa da declaração de hipossuficiência. Portanto, indefiro o pedido de 

revogação dos benefícios da justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 26 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000826-84.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerri Schwade (RÉU)

Clodoveu Antonio de Bastiani (RÉU)

Tirsa Leonila Schenkel de Bastiani (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000826-84.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

CLODOVEU ANTONIO DE BASTIANI, TIRSA LEONILA SCHENKEL DE 

BASTIANI, GERRI SCHWADE Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

(id. 14754060) em face da decisão de id. 14402401. O embargante alega 

que houve omissão quanto a vedação ao plantio de organismos 

geneticamente modificados em Unidades de Conservação que não 

possuem plano de manejo, informando que é o caso da área de proteção 

ambiental (APA). Afirma a existência de obscuridade, argumentando que 

não se verifica qualquer informação a respeito da quantidade de 

empregos na fazenda discutida e que não houve quaisquer estudos 

demonstrando que tal atividade é responsável por grande parte da renda 

deste município, a ponto de justificar a assunção do risco decorrente da 

adoção de práticas não sustentáveis. Requer o saneamento da omissão e 

obscuridade na referida decisão. É o breve relatório. Decido. Conheço dos 

embargos de declaração, eis que ajuizados tempestivamente. A meu ver, 

as alegações contidas nos embargos declaratórios, não se identificam 

com as hipóteses elencadas no art. 1022 do NCPC. Analisando a decisão 

combatida, verifica-se que foi postergado o exame da tutela antecipada, 

com ampla e clara fundamentação, não havendo quaisquer requisitos que 

demonstrem obscuridade e omissão na referida decisão. Ante o exposto, 

conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS IMPROCEDENTES. 

Intime(m)-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 26 de novembro de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000138-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DALVA CAPELETTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DONIZETI CAPELETO (RÉU)

DELIO ALVES DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000138-25.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): MARIA DALVA CAPELETTO DA SILVA RÉU: GILBERTO 

DONIZETI CAPELETO, DELIO ALVES DA SILVA Vistos etc. Defiro 

parcialmente o pedido de id. 16268371. Expeça-se carta precatória para 

citação do requerido no endereço mencionado no id acima. No que 

concerne ao pedido de citação por hora certa, o art. 252 do Código de 

Processo Civil estabelece: “Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.” 

Infere-se do supracitado artigo que é desnecessária qualquer 

determinação do juiz para que o meirinho realize a citação com hora certa. 

Sobre o tema esclarece Theotonio Negrão: Ao juiz não compete determinar 

que a citação se faça com hora certa; ao oficial de justiça é que compete 

verificar se é caso ou não de aplicação. Neste sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - PRELIMINAR DE NULIDADE 

DE CITAÇÃO - CITAÇÃO POR HORA CERTA - CITAÇÃO EM ENDEREÇO 

DIVERSO DA RESIDÊNCIA - FALTA DE CERTIDÃO CIRCUNSTANCIADA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA QUE PROCUROU O REQUERIDO TRÊS VEZES - 

FALTA DE INDICAÇÃO DA HORA NA CERTIDÃO - REMESSA DE 

COMUNICAÇÃO AO CITANDO - PROVA DO RECEBIMENTO - PRELIMINAR 

DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO - PRELIMINAR DE 

SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA SENTENCIANTE POR TRAMITAÇÃO MUITO 

RÁPIDA DO PROCESSO - POSSÍVEL INFLUÊNCIA DE DESEMBARGADOR 

INTERESSADO NA AÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - TODAS PRELIMINARES 

REJEITADAS - QUANTO AO MÉRITO - CONTAS APRESENTADAS E 

REJEITADAS - CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE SALDO CREDOR AO 

AUTOR - SENTENÇA MANTIDA . 1. Após realizar diversas diligências, sem 

conseguir se encontrar com o réu, pode o oficial de justiça desconfiando 

que esteja se ocultando deliberadamente, proceder à citação com hora 

certa. A jurisprudência consagrou o entendimento de que é obrigatória a 

remessa de comunicação ao citando, dando-lhe ciência da ação. Não se 

exige, entretanto a prova de seu recebimento. A citação com hora certa 

também pode ser feita se o oficial de justiça procurar o citando várias 

vezes, em seu endereço comercial e não o encontrar. O senhor meirinho 
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não está obrigado a pormenorizar a data e hora que compareceu ao 

endereço declinado para citar o réu por três vezes, eis que, a 

necessidade da citação por hora certa é de deliberação do próprio 

meirinho, independentemente da ordem do MM. Juiz do feito. (....)” (TJ/MT - 

Apelação Cível número 37675, ano 2005, Dra. Helena Maria Bezerra 

Ramos). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CITAÇÃO 

PORHORA CERTA. NULIDADE INOCORRENTE. NULIDADE DUPLICATAS. 

INOVAÇÃO RECURSAL. Certidão do oficial de justiça, dando conta da 

realização de diversas diligências no endereço fornecido, sem encontrar a 

ré, procedendo ao final a citação por hora certa na pessoa do esposo da 

representante legal da empresa. Suspeita de ocultação. Correta a citação 

por hora certa. O escrivão deu ciência a ré, em cumprimento do disposto 

no art. 229 do CPC. Nulidade inocorrente. Alegação de ausência de prova 

da entrega da mercadoria ou de correlação entre duplicatas e notas 

fiscais. Inovação recursal. Não conhecimento do recurso no ponto. 

CONHECERAM EM PARTEDO RECURSO E NEGARAM PROVIMENTO. 

UNANIME.” (TJ/RS - Apelação Cível Nº 70062973565, Décima Oitava 

Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 01/10/2015). 

Ante o exposto, expeça-se carta precatória, uma vez que com a entrega 

ao Oficial, para que este lhe dê integral cumprimento, utilizando-se de 

todas as prerrogativas a ele inerentes, sendo que havendo suspeita de 

ocultação deverá proceder na forma estabelecida pelo artigo 252 do 

Código de Processo Civil, independentemente de determinação deste 

Juízo. Às providências. Diamantino, 26 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33504 Nr: 1695-50.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Vicente Basso, Lurdes Maria Sari Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171, Edgar Kindermann Spek - OAB:23.539/PR, Mikael 

Martins de Lima - OAB:38878-n/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Ernesto Ricardo 

Portes - OAB:7521

 Intimo o Credor a dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84174 Nr: 3332-94.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vasco Teixeira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Ribeiro da Silva Neto - 

OAB:7356-A, Renato Gonçalves Raposo - OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Batista da Silva - 

OAB:7697/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido verbal para a carga dos autos ao(a) advogado(a) Dra 

Bruna Aparecida da Silva .

 Nos termos do art. 361 e seguintes da CNGC/MT – Provimento 

41/2016-CGJ, devolva-se o presente feito à secretaria.

A secretariaria deve cumprir o que determina o § 1º, do art. 341 art. 341 

da CNGC/MT: “Nos casos de processos que tramitam em segredo de 

justiça (artigo 189 do CPC; artigos 5º, LX, e 93, IX, da Constituição 

Federal), as informações processuais serão restringidas às partes, 

causídico, estagiários e aos auxiliares de advogados, devidamente 

credenciados.”

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 367 Nr: 599-88.1993.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nevio Manfio, Andréia Heck Faxo, Irene Lisenko, 

Emerson Lisenko Marcondes, Edna Viviurka Marcondes, Tiane Vizzotto, 

Murilo Viviurka Marcondes, Naiara Dias Fiuza Silvestre, Erika Sanches 

Casati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irene Lisenko, Emerson Lisenko Marcondes, 

Edna Viviurka Marcondes, Murilo Viviurka Marcondes, Destilaria de Álcool 

Libra Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT, Nevio 

Manfio - OAB:16226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Charles Saldanha Handell - OAB:OAB/MT 13.383, 

Charles Saldanha Handell Filho - OAB:OAB/MT 12.209/E, Inácio 

Botelho Handell dos Santos - OAB:OAB/MT 19.265, Karina Cordeiro 

Marcondes Gonzaga - OAB:10047

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente Nevio Manfio para se manifestar acerca da 

petição de fls. 1673/1674.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 383 Nr: 17-54.1994.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportes TJ Ltda, Thiago Viganó

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Destilaria de Álcool Libra Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Cristiane Heck 

Lazarine Faxo - OAB:59.455 RS, Nevio Manfio - OAB:16226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles Saldanha Handell - 

OAB:OAB/MT 13.383, Charles Saldanha Handell Filho - OAB:OAB/MT 

12.209/E, Inácio Botelho Handell dos Santos - OAB:OAB/MT 19.265

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerida no prazo comum de 15 (quinze)dias, para 

especificar as provas que efetivamente pretende produzir, em audiência 

de instrução e julgamento.

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide.

Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes interesses em 

conciliarem.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 8096 Nr: 1208-61.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Konageski da Silva., Jovane Marconi Zago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGCO do Brasil Comercio e Industria Ltda, 

Noronha Caminhões e Tratores Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleidi Rosângela Heztel - 

OAB:8244, Leila Maria da Silva Xavier - OAB:5267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Fausto Alves Lélis Neto - OAB:29684 - RS, Nelson 

Nery Costa - OAB:PI-172/96-B, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 Vistos etc.

Manifeste-se o perito acerca da divergência dos cálculos aventados pela 

parte requerida Agco do Brasil Comércio e Industria Ltda às fls. 

1401/1401-V, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42782 Nr: 3396-75.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consuelo de Fátima Rodrigues Vanni
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fls. 129, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

"Certifico que, a executada foi intimada acerca da penhora renajud de fls. 

111, para querendo, no prazo de 15 dias, impugnar a referida penhora, 

deixando decorrer o prazo sem nada requer."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44513 Nr: 1176-70.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluísio Silva Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - 

OAB:8922, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A, Ricardo Neves 

Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar acerca da correspondência 

devolvida de fls. 155, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 131234 Nr: 3388-83.2018.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldorema Terezinha Viana Reginato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Orides da Silveira, Maria de Campos 

Luz Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença e determinando as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) requerida(s), para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do valor devido em relação aos honorários 

advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 523 do Novo Código de 

Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo apresente impugnação 

(art. 525, NCPC);

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para caso requeira o procedimento da penhora ‘on line’ de valores 

na conta da(s) parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da 

condenação a multa e as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 131310 Nr: 3441-64.2018.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casas Uberlândia Importação e Exportação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino dos Anjos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio de Vicente Borges - 

OAB:43876, Fabiana Mendes Cintra Machado - OAB:34055/GO, Luiz 

Antonio Faria de Souza - OAB:10.531/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 20 de fevereiro 

de 2019, às 12:30 horas.Intimem-se as partes litigantes por meio de seus 

procuradores para comparecerem em audiência.Encaminhem-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para 

realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil.Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação.Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil.Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo 

Civil.Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7201 Nr: 554-74.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aerofito Comercio, Importação e Exportação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ewaldo Luiz Dall Igna, Edson Dall Igna.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josemar Carmerino dos 

Santos - OAB:7072/MT, Juliano Higino da Silva Júnior - OAB:4045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Naiara Dias Fiuza Silvestre - 

OAB:9029/MT

 Vistos, etc.

Aguarde-se o julgamento dos autos em apenso de cód. 124404.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13260 Nr: 1209-75.2001.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aerofito Comercio, Importação e Exportação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ewaldo Luiz Dall Igna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dagoberto Mariano Bernardi - 

OAB:5052, Josemar Carmerino dos Santos - OAB:7072/MT, Juliano 

Higino da Silva Júnior - OAB:4045, Mário Gonçalves Sastre Junior - 

OAB:9891-B/MT, Welder Gusmã Jacon - OAB:18570/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Érika Sanches Casati - OAB:9422/MT, Naiara Dias 

Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 Vistos, etc.

Aguarde-se o julgamento dos autos em apenso de cód. 124404.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124404 Nr: 575-83.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dall´Igna S/A - Indústria e Comércio, Marrianna Dall´Igna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aerofito Comercio, Importação e Exportação 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurimar José Turra - 

OAB:17.305 PR, Elisio Apolinário Rigonato Chaves - OAB:22.006 PR, 

Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dagoberto Mariano Bernardi 

- OAB:5052, Josemar Carmerino dos Santos - OAB:7072/MT, 

Juliano Higino da Silva Júnior - OAB:4045

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos de terceiro 

ajuizados, com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Condeno os embargantes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, na 

forma do art. 85, § 2º, do CPC de 2015.Após, as formalidades legais 

arquive-se.PRIC.Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107326 Nr: 1322-04.2016.811.0005

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ellinez Layra Toledo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilaine Noberto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Graciela Correa Bento - 

OAB:17873/O, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT

 Vistos etc.

Intime-se a requerida para se manifestar acerca da certidão de fls. 

357/358, no prazo legal.

Após, voltem os autos conclusos para análise do pedido de fls. 

326/326-V.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11189 Nr: 1166-75.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Lopes Macedo.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Almeida de Souza 

- OAB:6387

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 453, o arrematante Antônio Fernando Andrade Rotilli 

requereu a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca de Diamantino para promover a baixa na averbação n°. Av. 06, 

sob o argumento que a determinação de fls. 441/444 não constou a baixa 

da mesma.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que conforme mencionado às fls. 

441/444 não foi determinada a baixa na averbação n°. AV. 06, tendo em 

vista que a ordem foi emanada do Juízo da 2° Vara Judicial desta 

comarca, nos autos de n°. 272/1999, ou seja, a penhora foi realizada em 

processo diverso.

Frisa-se que por se tratar de processo diverso, o entendimento deste 

Juízo foi de que o pedido de cancelamento deverá ser feito no bojo do 

processo mencionado.

Desta forma, indefiro o pedido de fls. 453.

Cumpra-se a alínea “b” da determinação de fls. 443.

Intime-se. Cumpra-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89261 Nr: 1599-25.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovane Antonio Pasqualetto Dalchiavon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Romancini, Luiz Romancini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor para manifestar acerca da Certidão de fls. 91, no prazo de 

05 (cinco) dias.

CERTIDÃO DE FLS. 91:

"Certifico que, os executados foram intimados acerca da penhora renajud 

de fls. 60, para que, querendo apresentasse embargos no prazo de 15 

(quinze) dias, deixando decorrer o prazo quedando-se silentes."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112476 Nr: 3948-93.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Santos Pinheiro - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor para juntar a planilha atualizada do débito do débito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em conformidade com a decisão de fls. 112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101446 Nr: 2214-44.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Igor de C. Monteiro - EPP, Mario Igor de 

Carvalho Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte Exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome dos ExecutadoS:MARIO IGOR DE C. MONTEIRO - EPP e MARIO IGOR 

DE C. MONTEIRO

Localidade: 02 DILIGENCIAS, NOVO DIAMANTINO - DIAMANTINO

Valor: R$ 70,00

Finalidade da Diligência: intimação da penhora

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16037 Nr: 2179-41.2002.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco de Investimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Martins Cardoso, Laercio Martins 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonadabe dos Reis Santiago 

- OAB:7632, Luis Felipe Lammel - OAB:7.133/MT

 Intimo os patronos das partes para que tomem conhecimento do teor do 

Ofício nº 724/2018, oriundo do Cartório do 1º Ofício - Diamantino (fls. 

79verso), o qual informa que, a matrícula 15.955 foi georreferenciada 

dando origem a matricula nº 43.838, assim foi procedido o cancelamento 

da penhora conforme av.22/43.838, bem como que, a Cedula Rural 

Pignoratícia e Hipotecária nº 94/00128 esta registrada no Livro auxiliar sob 

nº 25.031 e, sendo o caso de proceder a baixa deste, requer seja 

encaminhado ordem para tal fim.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86649 Nr: 2271-67.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Venilson Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financiamento S/A Credito Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Bellinati Garcia 

Lopes - OAB:11.877-A-MT

 Intimo o Devedor para manifestar acerca do pedido de fls. 184 

(desistência do feito), no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129342 Nr: 2605-91.2018.811.0005
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 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Donizete Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco John Deere S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Cesar Vasconcellos 

Moreira - OAB:8719/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Zanon - 

OAB:14705/RS, Vinicius Duarte Barnes - OAB:56242/RS

 Intimo o Embargante para, querendo, impugnar a contestação de fls. 

95/106, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108547 Nr: 1842-61.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Dirceu Pinhatti Mendes, André Maraschin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T L C Comércio de Peixes Ltda - ME, Valdeci 

Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joabe Teixeira de Oliveira. - 

OAB:5152-A/MT

 Intimo o Credor para juntar a planilha atualizada do débito do débito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5249 Nr: 148-24.1997.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Pedro Golim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573

 Intimo o Autor para efetuar o pagamento das Custas Processuais no 

importe de R$ 233,24 (duzentos e trinta e tres reais e vinte e quarto 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38899 Nr: 3719-17.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Terezinha Dias Curvo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o exequente para que providêncie no prazo de 5 dias, a retira na 

secretaria da primeira vara da certidão comprobatória de dívida, para as 

adoção de diligências que achar necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001033-83.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERIDO)

CREDORES (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BAYER S.A. (REQUERIDO)

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

METROPOLITAN LIFE INSURE CO. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO OAB - SP305491 (ADVOGADO(A))

ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA OAB - MT21161/O 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO OAB - SP309285 (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO OAB - PR16948 (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES OAB - SP171484 

(ADVOGADO(A))

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO FREITAS FERNANDES OAB - MS19171 (ADVOGADO(A))

CESAR AUGUSTO TERRA OAB - PR0017556A (ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO(A))

LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS OAB - SP373801 (ADVOGADO(A))

THIAGO PEIXOTO ALVES OAB - RJ155282 (ADVOGADO(A))

MAXIMILIANO BERTASI NETO OAB - MT9911/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE LOPES OAB - SP160896 (ADVOGADO(A))

PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI OAB - SP257093 (ADVOGADO(A))

DANIEL FELIPE TORRES TABORDA OAB - MT23214/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HAMMOUD ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SAMIR HAMMOUD OAB - MT5265/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001033-83.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: LEANDRO MUSSI REQUERIDO: CREDORES, BANCO CNH 

INDUSTRIAL CAPITAL S.A., METROPOLITAN LIFE INSURE CO., BAYER 

S.A., FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., BANCO PAN S.A., IHARABRAS SA 

INDUSTRIAS QUIMICAS Vistos etc. Inicialmente, afirmo que nesta mesma 

decisão serão analisados os seguintes pedidos: 1) o pedido de tutela 

antecipada arguido pelo recuperando em id.15699757, visando a 

suspensão da consolidação de imóveis de sua propriedade, ao 

fundamento se serem essenciais para a continuidade da sua atividade 

econômica; 2) os embargos de declaração também ajuizados pelo 

recuperando em id.15380978; 3) o pedido de reconsideração aforado por 

FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA. (“FMC”), em id.15546847, pretendendo 

que as dívidas contraídas e os negócios jurídicos celebrados após a data 

em que o Recuperando requereu a extinção de seu registro de empresário 

rural perante a JUCEMAT, não estão sujeitos aos efeitos da recuperação 

judicial. No que tange ao pedido antecipatório, o autor Leandro Mussi 

afirmou que no dia 30/08/2018 recebeu 10 notificações extrajudiciais, por 

meio da qual a credora ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS 

DO AGRONEGÓCIO S.A iniciou o procedimento de consolidação de áreas 

rurais nas quais o mesmo cultiva lavoura e gera importante caixa que será 

utilizado em sua atividade. Alega que as notificações advêm de diferentes 

serviços de cartórios, dentre eles, Tapurah/MT, Feliz Natal/MT, Lucas do 

Rio verde/MT. Assevera que para realizar o financiamento da safra, a 

credora exigiu garantias fiduciárias representadas por 10 imóveis rurais, 

os quais são importantes áreas agrícolas, sem as quais não há produção 

de lavoura, geração de caixa para as despesas de rotina e, 

posteriormente, para o próprio pagamento do plano de recuperação 

judicial. Ressalta que o caráter operacional dos bens dados em garantia, 

além de servirem ao propósito de angariar capital de giro, também servem, 

ao propósito de produção de lavoura, cuja a comercialização resulta em 

geração de caixa para o recuperando, criando a continuidade do ciclo 

operacional. Atesta que utiliza dos bens para manter o capital de giro e, 

ainda, usá-los em sua atividade fim, alegando que o fato de evitar a 

consolidação decorre do legitimo interesse em proteger os bens de capital. 

Por fim, aduz que a grave lesão se mostra indiscutível, sob o argumento 

que a manutenção da consolidação lhe retirará fazendas nas quais cultiva 

lavoura, dificultando a possibilidade de tratar com os credores e 

renegociar seus passivos, causando uma condição insuportável para 
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continuar trabalhando. Requereu, em caráter de urgência, a suspensão da 

consolidação da propriedade promovida pela empresa ECO 

SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO S.A 

sobre os imóveis matriculados sob os números 082, 090, 093 e 094 do 

cartório de Registro de Imóveis de Tapurah, bem como sobre as matrículas 

de n°. 1.054 e 1.413 registradas no Cartório de Registros de Imóveis de 

Feliz Natal e por fim, sobre as matrículas de n°. 6.365, 3.110, 239 e 16.559 

do Cartório de Registros de Imóveis de Lucas do Rio Verde, com a 

determinação de ofícios aos respectivos serviços notariais. A credora 

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO 

S.A apresentou manifestação (id. 15317277). Antes de analisar a questão 

posta no pedido de tutela antecipada, foi determinado que o Administrador 

Judicial realizasse diligências com a finalidade de informar ao juízo se os 

referidos bens são essenciais, ou não, à continuidade da atividade 

econômica do recuperando. Atendendo a determinação judicial, o Adm. 

Judicial juntou aos autos Laudo bem detalhado sobre a situação de cada 

um dos imóveis questionados. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório 

Decido. Conforme determinado por este juízo recuperacional, o 

Administrador Judicial realizou as diligências requisitadas com a finalidade 

de informar se os imóveis apontados pelo recuperando no pedido de 

antecipação de tutela são essenciais, ou não, à continuidade da atividade 

econômica do recuperando. Deslocando-se até as propriedades 

mencionadas, conforme consta do Laudo de id.15659372, o Adm. Judicial 

municiou este juízo com informações bem detalhadas, esclarecendo 

minuciosamente as questões postas no pedido antecipatório, 

acompanhadas de fotos, vídeos, notas fiscais de entrada e saída de 

produtos, relação de funcionários e matrículas das propriedades objeto do 

comando judicial, documentos estes anexos ao presente Laudo. Nesse 

sentido, importante destacar que todos os imóveis rurais debatidos foram 

visitados segundo indicação e localização fornecidas pelo recuperando 

Sr. Leandro Mussi e seus funcionários Srs. Neude Paganini e Gilmar de 

Cezare. Assim, foram feitas diligências em imóveis rurais, nas Cidades de 

Tapurah/MT, Lucas do Rio Verde/MT e Feliz Natal/MT, os quais passo a 

detalhar, seguindo parecer anexado ao caderno processual pelo diligente 

Adm. Judicial: 1 – Imóveis rurais em Tapurah: Imóvel Rural - Fazenda 

Faveiro - Matrícula 82 – Consta do Laudo a Relação de empregados, 

contendo informações sobre a área plantada de soja em setembro de 

2017, com colheita em janeiro de 2018 de 59 sacas, por hectare, em 

média. No período de Janeiro de 2018, o recuperando plantou milho, com 

colheita em maio/18, sendo 110 sacas colhidas por hectare, em média. No 

período de maio a setembro de 2018 verificou-se a entre safra. Nesta 

área, ficou demonstrado que o recuperando plantará soja após a primeira 

chuva de setembro/outubro 2018. A área não possui benfeitoria e é toda 

mecanizada 101.1286ha. Imóvel Rural - Fazenda Faveiro - Matrícula 90 - 

Ficou demonstrado que nessa propriedade houve plantio de soja em 

outubro de 2017, com colheita em janeiro de 2018 de 62 sacas, por 

hectare, em média. No período de Janeiro de 2018, o recuperando plantou 

milho, com colheita em maio/18, sendo 115 sacas colhidas por hectare, em 

média. No período de maio a setembro de 2018, verificou-se a entre safra. 

Nesta área será plantada soja após a primeira chuva de setembro/outubro 

2018. A área não possui benfeitoria e tem como área mecanizada 

209,6201ha. Imóvel Rural – Fazenda Dona Judite - Matrícula 93 – Consta 

do Laudo informações sobre relação de empregados. Nesta propriedade 

houve plantio de soja em outubro de 2017, com colheita em janeiro de 2018 

de 56 sacas, por hectare, em média. No período de fevereiro de 2018, o 

recuperando plantou milho, com colheita junho/18. No período de junho a 

setembro de 2018, verificou-se a entre safra. Na área será plantada soja 

após a primeira chuva de setembro/outubro 2018. A área não possui 

benfeitoria e tem como área mecanizada 203,5444 ha. Imóvel Rural - 

Fazenda Dona Judite - Matrícula 94 - Nesta propriedade houve plantio de 

soja em outubro de 2017, com colheita em janeiro de 2018 de 56 sacas, 

por hectare, em média. No período de fevereiro de 2018, o recuperando 

plantou milho, com colheita em junho/18, em parte da área de 185 ha. No 

período de junho a setembro de 2018, verificou-se a entre safra. Na área, 

será plantada soja após a primeira chuva de setembro/outubro 2018. A 

área não possui benfeitoria, porém, tem base de apoio de outra 

propriedade do recuperando, sendo uma área mecanizada de 262,8839 

ha. 2 - Imóveis rurais em Lucas do Rio Verde: Imóvel Rural – Fazenda 

Faveiro - Matrícula 16559 - Nesta propriedade houve plantio de soja em 

outubro de 2017, com colheita em janeiro de 2018 de 62 sacas, por 

hectare, em média. No período de janeiro de 2018, o recuperando plantou 

milho, com colheita em maio/18, sendo 115 sacas colhidas por hectare. No 

período de maio a setembro de 2018, verificou-se a entre safra. Será 

plantada soja após a primeira chuva de setembro/outubro2018. A área não 

possui benfeitoria, sendo uma área mecanizada de 97,2621 ha. Imóvel 

Rural - Fazenda Faveiro - Matrícula 6365 - Nesta propriedade houve 

plantio de soja em outubro de 2017, com colheita em janeiro de 2018 de 56 

sacas, por hectare, em média. No período de janeiro de 2018, o 

recuperando plantou milho, com colheita maio/18, sendo 102 sacas 

colhidas por hectare. No período de maio a setembro de 2018, verificou-se 

a entre safra. Será plantada soja após a primeira chuva de 

setembro/outubro2018. A área não possui benfeitoria, sendo uma área 

mecanizada de 72,7887ha. Imóvel Rural - Fazenda Faveiro - Matrícula 

3110 – Nessa propriedade houve plantio de soja em outubro de 2017, com 

colheita em fevereiro de 2018 de 55 sacas, por hectare, em média. No 

período de fevereiro de 2018, o recuperando plantou milho, em 137 ha, 

com colheita em maio/18, sendo 90 sacas colhidas por hectare. Em março 

de 2018, plantou feijão em 60 ha, tendo sido colhido em maio/2018, 25 

sacas por hectare. No período de maio a setembro de 2018, verificou-se a 

entre safra. Será plantada soja após a primeira chuva de 

setembro/outubro2018. A propriedade ainda conta com criação de 

caprinos, suínos e gado. A área com benfeitoria, sendo uma área 

mecanizada de 116,7636 ha. Imóveis rurais em Feliz Natal: Imóvel Rural – 

Fazenda Tucundira - Matrícula 1413 – Existe informações a respeito da 

relação de empregados Na área houve plantio de soja em outubro de 

2017, com colheita em fevereiro de 2018 de 58 sacas, por hectare, em 

média. No período de fevereiro de 2018, o recuperando plantou milho, com 

colheita em maio/18, sendo 115 sacas colhidas por hectare. No período de 

julho a setembro de 2018, verificou-se a entre safra. Será plantada soja 

após a primeira chuva de setembro/outubro2018. A propriedade ainda 

conta com criação de caprinos, suínos e gado. Área mecanizada de 

161,8355 ha . Imóvel Rural - Fazenda Tucundira - Matrícula 1054 - Nesta 

propriedade houve plantio de soja em outubro de 2017, com colheita em 

fevereiro de 2018 de 58 sacas, por hectare, em média. No período de 

fevereiro de 2018, houve plantio de milho, com colheita em junho/18, sendo 

115 sacas colhidas por hectare. No período de julho a setembro de 2018, 

verificou-se a entre safra. Será plantada soja após a primeira chuva de 

setembro/outubro 2018. A propriedade ainda conta com criação de 

caprinos, suínos e gado. Área mecanizada de 169,3377 ha. Analisando o 

Laudo apresentado pelo diligente Administrador Judicial, verifica-se a 

riqueza de detalhes e informações, o que deixa este juízo em posição 

confortável pra decidir a questão, estando sanados quaisquer elementos 

de dúvidas que, tanto este juízo, quantos as partes, pudessem ter em 

relação à matéria postulada no pedido de antecipação de tutela. Com 

efeito, o Laudo está embasado em fotos, vídeos, notas fiscais de entrada 

e saída de produtos, relação de funcionários e matrículas das 

propriedades objeto da celeuma, constatando que as propriedades em 

questão são produtivas, desenvolvendo atividades agropecuárias, em 

especial agricultura, e em algumas, também, pecuária, de modo que tais 

propriedades rurais, consoante parecer do Adm. Judicial, são ESSENCIAIS 

para a continuidade da atividade econômica do recuperando, calhando 

registrar que a recuperação judicial tem por objetivo, justamente, viabilizar 

a superação da situação de crise econômica financeira do devedor, a fim 

de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego de 

trabalhadores e de interesses dos credores, com o intuito de promover a 

preservação da mesma, a sua função social e o estímulo da atividade 

econômica. Passo a analisar a questão da essencialidade, ou não, do bem 

matriculado sob o nº 239, do CRI de Lucas do Rio Verde, pertencente à 

empresa Mussi e Cia CNPJ nº 06.283.467/0001-72. O Administrador 

Judicial, em seu parecer, menciona que as atividades do recuperando são 

exercidas na Fazenda Faveiro, em Lucas do Rio Verde, sendo composta 

por 04 (quatro) matrículas, de nºs 16.559, 6.365, 239, 3.110. Pelas 

informações apontadas pelo Adm. Judicial, verifica-se que nas matrículas 

16.559 e 6.365 existem áreas de plantio, ao passo que nas matrículas de 

n. 239 e 3.110, estão, também, as estruturas de armazenamento e 

distribuição de insumos, bem como de maquinários voltados para o plantio 

e colheita da lavoura. Vejamos o que disse o Adm. Judicial em seu Laudo 

sobre o imóvel em questão: “(...) Imóvel Rural - Fazenda Faveiro - Matrícula 

239 – Proprietária Mussi e Cia CNPJ nº 06.283.467/0001-72. Nesta 

propriedade as informações acerca da mesma foram prestadas pelo Sr. 

Leandro Mussi, sendo a mesma de propriedade da empresa Mussi e Cia, 

conforme matrícula do imóvel, em anexo. Houve plantio de soja em outubro 

de 2017, com colheita em fevereiro de 2018 de 55 sacas, por hectare, em 

média. No período de fevereiro de 2018, foi plantado milho, em 137 ha, com 
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colheita maio/18, sendo 90 sacas colhidas por hectare. No período de maio 

a setembro de 2018, verificou-se a entre safra. Será plantado soja após a 

primeira chuva de setembro/outubro2018. A propriedade ainda conta com 

criação de caprinos, suínos e gado. Área com benfeitoria, sendo uma área 

mecanizada de 167,0471 há (...).” Assim, a respeito do imóvel matriculado 

sob o nº 239 do CRI de Lucas do Rio Verde, embora é certo que ele esteja 

em nome da pessoa jurídica da qual o recuperando Leandro Mussi é sócio, 

tenho que esta área é necessária para a manutenção do ciclo de 

produção dentro da Fazenda Faveiro. Deste modo, eventual consolidação 

dessa propriedade em favor de terceiros dificultará o soerguimento do 

recuperando. Por outro lado, se ocorrer a aludida consolidação, 

verifica-se, pelas informações trazidas pelo Administrador Judicial, que o 

recuperando perderá o local onde os insumos da referida Fazenda 

Faveiro são armazenados, prejudicando sobremaneira a manutenção de 

sua atividade econômica. Portanto, entendo que o Administrador Judicial 

trouxe elementos importantes para autorizar, pelo menos durante a fase 

de blindagem, a suspensão de medidas constritivas sobre as áreas objeto 

da pretendida consolidação, inclusive sobre o bem objeto da matrícula 239 

do CRI de Lucas do Rio Verde. Ante o exposto, em atenção ao bem 

elaborado parecer do Administrador Judicial, entendo que está 

comprovada a ESSENCIALIDADE dos imóveis objeto das matrículas n. 082, 

090, 093 e 094, do Cartório de Registro de Imóveis de Tapurah-MT, como, 

também, das matrículas n. 1.054 e 1.413, do Cartório de Registro de 

Imóveis de Feliz Natal-MT e, ainda, das matrículas n. 6.365, 3.110, 239 e 

16.559, do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde, pelo 

que DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, e SUSPENDO a pretendida 

consolidação das referidas áreas pretendidas por ECO SECURITIZADORA 

DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO S.A. A respeito dos 

Embargos de Declaração de id. 15659372, ajuizados pelo recuperando, 

este deve ser acolhido em face desta decisão, e também daquela anterior 

que deferiu o processamento da recuperação, bem como das decisões 

proferidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça, as quais mantiveram incólume 

o entendimento emanado deste juízo, de modo que, sanando a apontada 

omissão, DETERMINO que sejam expedidos ofícios aos Cartórios de 

Registro de Imóveis das Comarcas de Tapurah, Feliz Natal e Lucas de Rio 

Verde, a fim de que se abstenham de promover a consolidação das 

propriedades, respectivamente, em relação às n. 082, 090, 093 e 094 

(Tapurah), n. 1.054 e 1.413 (Feliz Natal/MT) e matrículas n. 6.365, 3.110, 

239 e 16.559, (Lucas do Rio Verde/MT) ou, caso as consolidações tenham 

ocorrido em prazo anterior, sejam elas tornadas sem efeito. Determino, 

também, a expedição de ofício ao Juízo de Lucas de Rio Verde, a fim de 

que a decisão de restituição dos bens, conforme despacho inicial deste 

juízo, seja cumprida, uma vez que se trata, agora, de ordem emanada pelo 

egrégio Tribunal de Justiça, que manteve decisão deste juízo 

recuperacional. Em relação ao pedido de reconsideração ajuizado por FMC 

QUÍMICA DO BRASIL LTDA. (“FMC”), onde pretende que as dívidas 

contraídas e os negócios jurídicos celebrados após a data em que o 

Recuperando requereu a extinção de seu registro de empresário rural 

perante a JUCEMAT, não estão sujeitos aos efeitos da recuperação 

judicial, entendo que o meio processual escolhido não é o adequado para 

modificar a decisão que deferiu o processamento da presente 

recuperação judicial, registrando-se que poderia ser aviada essa mesma 

pretensão na forma de embargos de declaração, para que fossem 

supridas eventuais questões, todavia, não veio essa peça aos autos no 

prazo legal. Ademais, como o pedido se trata de exclusão de eventual 

crédito da recuperação judicial, o artigo 8° e seu parágrafo único da LRF 

define a forma de instrumentalização desse pedido, mostrando-se, por 

ora, medida precipitada a ser postulada nesta quadra processual. Não 

bastasse, é fato que a questão suscitada pela parte que almeja a 

reconsideração, ao certo será analisada quando do julgamento do mérito 

do recurso de agravo de instrumento por ela interposto, não sendo 

prudente a este juízo reconsiderá-la neste momento. Deste modo, 

INDEFIRO o pedido de reconsideração de id.15546847. Cumpra-se, 

intimando-se as partes e expedindo-se ofícios necessários. Intime-se o 

MP. Diamantino/MT, 27 de novembro 2018. André Luciano Cosa Gahyva 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001142-34.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO RIBEIRO CUNHA (RÉU)

FABIANO RIBEIRO CUNHA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001142-34.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: FABIANO RIBEIRO CUNHA, 

FABIANO RIBEIRO CUNHA Vistos etc. Trata-se de Ação Monitória ajuizada 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO 

VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE – MT em face de 

FABIANO RIBEIRO CUNHA ME, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Em postulado de id. 12394770 as partes realizaram acordo, pugnando pela 

homologação. É o necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes (id. 12394770), todavia, nos termos do art. 313, 

do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo cumprimento do 

pactuado entre os litigantes, de modo que determino a imediata conclusão 

do mencionado processo para a devida extinção, assim que as partes 

informarem o cumprimento do acordo. Custas e honorários conforme 

pactuados. Intimem-se as partes por meio de seus procuradores. 

Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às providências. 

Diamantino, 26 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1001139-79.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES OAB - MT23357/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001139-79.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: FRANCISCO PAULINO DE ALMEIDA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Trata-se de Ação de Produção 

Antecipada de Prova de Exibição de Documentos ajuizada por FRANCISCO 

PAULINO DE ALMEIDA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, ambos 

devidamente qualificados. Aduz o requerente que firmou com a empresa 

requerida contrato de adesão para serviço de publicidade e comunicação 

na condição de “AD CENTRAL FAMILY”. Assevera que investiu valores 

aleatórios para aquisição de pacotes VOIP, recebendo espaço no sítio da 

contratada para que pudesse divulgar produtos de serviços, bem como 

intermediação, agenciamento e divulgação de propagandas e anúncios via 

internet. Afirma que realizava de forma assídua a divulgação dos produtos 

e serviços, bem como a intermediação, agenciamento e divulgação de 

propaganda e anúncios via internet, derivadas da atividade econômica da 

empresa. Ressalta que em 26/03/2013 ao tentar acessar o site para 

continuidade do trabalho que vinha exercendo, fora surpreendida com o 

bloqueio do acesso ao site. Alega que após pesquisas e boletins 

informativos, ficou constatado que foram bloqueadas as atividades da 

empresa requerida, sob suspeita de possível pirâmide financeira. Relata 

que foi impedido de ter acesso aos ganhos pactuados, pois todo ativo da 

empresa requerida encontra-se bloqueado. Informa que em sentença 

publicada na data de 17/09/2015, no Diário da Justiça Eletrônico do 

Tribunal de Justiça do Estado do Acre, ficou declarada a nulidade dos 

contratos celebrados, bem como a empresa requerida foi condenada a 

devolver os valores pagos e não restituídos aos divulgadores, através de 

liquidação de sentença. Assevera que tentou extrajudicialmente ter 

acesso aos extratos de contas que possuía com a empresa, contudo, não 

obteve êxito. Pugnou pela produção antecipada de prova de exibição de 

documentos para condenar a empresa requerida a exibir em juízo, no 

prazo de 5 dias, os extratos das contas que o requerente possuía. Instruiu 
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a inicial com documentos. Foi indeferida a liminar de exibição de 

documentos (id. 9861669). No id. 12486735 foi certificado que decorreu o 

prazo da parte requerida sem que ela tenha apresentado contestação. Os 

autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do inciso II do artigo 355 do NCPC, não havendo, salvo melhor 

juízo, a necessidade de dilação probatória. Como se vê no id. 12486735, a 

parte demandada foi citada e não apresentou contestação. Logo, 

DECRETO a revelia, nos termos do art. 344 do NCPC. No ponto, vale o 

adendo de que a presunção da veracidade dos fatos alegados pela parte 

demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar a formação de sua 

convicção diante de todos os elementos de prova constantes dos autos. 

Ressalta-se que a exibição de documento ou coisa visa acarrear ao 

processo a comprovação de fatos alegados pelo autor ou até mesmo pelo 

réu. Para conceituar e diferenciar literalmente documento e coisa, 

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO assim ensina: (I) documento: “como fonte 

de prova, é todo ser composto de uma ou mais superfícies portadoras de 

símbolos capazes de transmitir idéias e demonstrar a ocorrência de fatos”, 

tais como “letras, palavras e frases, algarismos e números, imagens ou 

sons gravados e registros magnéticos em geral”; (II) coisa: “seres que 

trazem em si esses símbolos transmissores de comunicação visual, 

sonora ou mesmo sensitiva (vibrações)”, tais como “tatuagens que 

eventualmente demonstrem a ocorrência de fatos.” (DINAMARCO, Cândido 

Rangel, Instituições de direito processual civil, v.III, 4ª ed., rev., atual. e 

com remissões ao Código Civil de 2002, São Paulo, Malheiros, pág. 565). A 

partir da conceituação e a diferenciação de documento e coisa, 

vislumbra-se a possibilidade que o Magistrado detém de ordenar a 

exibição de documento ou coisa que encontre em poder das partes. 

Vejamos o que dispõe o art. 396 do NCPC: Art. 396. O juiz pode ordenar 

que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. 

Ademais, corroborando com o artigo mencionado acima, consta 

expressamente na legislação os requisitos que o pedido deve conter. 

Nesse sentido, o art. 397 do NCPC prevê: Art. 397. O pedido formulado 

pela parte conterá: I - a individuação, tão completa quanto possível, do 

documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que 

se relacionam com o documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em 

que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa 

existe e se acha em poder da parte contrária. In casu, verifica-se que os 

requisitos expressos no artigo 397 do NCPC estão devidamente 

preenchidos. No tocante ao requisito previsto no inciso I, do art. 397, 

ressalta-se que é dever do requerente definir os contornos do documento 

ou da coisa, não deixando quaisquer resquícios de dúvidas no tocante a 

documentação requerida, contudo, não se exige a perfeita 

individualização. Verifica-se o seguinte entendimento jurisprudencial: 

“Agravo de Instrumento - Insurgência contra decisão que considerou 

genérico o pedido contido na petição inicial - Inocorrência - A definição 

dos contornos daquilo que se pretende ver exibido é suficiente para a 

individualização do pedido - Inexistência de dúvidas quanto ã natureza da 

documentação a ser apresentada - Exegese do art.356, I do Código de 

Processo Civil - Recurso provido.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: AI 

990103449720 SP). Assim, mesmo que a individualização apresentada 

pelo requerente não seja perfeita, a definição dos contornos daquilo que 

efetivamente ele pretende, resta devidamente demonstrado. Nesse 

seguimento, frisa-se que quanto ao segundo requisito, restou 

demonstrado que a exibição é necessária para o esclarecimento de fato 

controverso, que é pertinente e relevante para a solução do litígio. Consta 

dos autos que a parte autora pactuou contrato de adesão com a requerida 

e que prestava serviços a mesma, contudo, só possuía o login da conta, 

conforme mencionado na inicial. Frisa-se que a requerida deve ser 

compelida a apresentar todos os extratos referentes a conta de cada 

divulgador. Vejamos entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – YMPACTUS/TELEXFREE 

–DESPACHO DETERMINANDO AO AUTOR DA EXECUÇÃO QUE FAÇA 

PROVA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES - DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS – FACILIDADE DE PRODUÇÃO PELA PARTE 

DEMANDADA – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – ART. 373, § 1º, DO CPC – APLICABILIDADE –DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso 

Ympactus/Telexfree, a documentação necessária para o 

divulgador/apelante fazer prova do vínculo negocial e, por conseguinte, do 

suposto dano causado pela empresa, está adstrita ao acesso à página da 

internet, por se tratar de procedimento realizado completamente por meio 

da loja virtual, cuja página encontra-se bloqueada por ordem judicial. Não 

obstante a lei processual civil adote a distribuição estática do ônus da 

prova, por certo o mesmo caderno processual reconhece a necessidade 

de, em determinadas situações, afastar-se a rigidez da partilha estática do 

ônus legal da prova, adotando critério mais flexível, a que a doutrina 

denomina ÔNUS DINÂMICO DA PROVA, atribuindo-o, de maneira diversa 

do sistema ordinário da lei, à parte que realmente esteja em condições de 

melhor esclarecer os fatos relevantes da causa (CPC/2015, art. 373, § 

1º), ou seja, cabe o ônus da prova à parte que apresentar maior facilidade 

em produzir a prova. Se os requerentes que não possuem provas para 

demonstrar o vínculo com a empresa e o prejuízo advindo do negócio 

realizado (investimento) poderão ingressar normalmente com a ação de 

liquidação de sentença, em que a Ympactus/Telexfree será compelida a 

apresentar todos os extratos referentes à conta de cada divulgador, sob 

pena de se admitir como verdadeiros os cálculos apresentados no 

ingresso de cada ação”. (MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, 

Publicado no DJE 21/08/2018). Por fim, em relação ao último requisito 

contido no art. 397 do NCPC, restou demonstrado que de fato a parte 

requerida possui os referidos extratos. Ademais, os documentos 

requeridos pela parte autora não são capazes de lesar o direito da parte 

requerida. Desta forma, restam preenchidos os requisitos para a 

propositura do pedido de exibição de documentos. Vale ressaltar que os 

documentos pleiteados pela parte requerente são imprescindíveis para 

que ela receba os valores pagos e não restituídos pela parte requerida, 

sendo a via cautelar o instrumento legal para alcançar o pleito. Vejamos o 

que a jurisprudência dispõe nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDICAÇÃO DA AÇÃO 

PRINCIPAL A SER AJUIZADA. DESNECESSIDADE. A via cautelar é o 

instrumento legal que dispõe a parte para alcançar o direito pretendido, 

uma vez que terá acesso ao contrato firmado com o banco agravado, 

oportunidade em que poderá avaliar a conveniência de ingressar com a 

ação judicial a partir do conhecimento prévio acerca dos fatos. O caráter 

satisfativo da ação cautelar de exibição de documentos torna 

desnecessário que a parte indique o nome da lide principal a ser ajuizada. 

AGRAVO MONOCRATICAMENTE PROVIDO.”(Agravo de Instrumento Nº 

70062463849, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 05/11/2014). Portanto, se mostra 

devida a exibição dos documentos pleiteados pela parte requerente. Ante 

o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da autora, razão porque: A) DETERMINO a exibição 

dos extratos das contas que a parte requerente possuía com a parte 

requerida. CONDENO a parte requerida ao pagamento dos honorários 

advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, na forma 

do § 2º do art. 85 do NCPC. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

Diamantino, 26 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000121-23.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

E. K. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONEY SOUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000121-23.2017.8.11.0005. REQUERENTE: 

ESTEFANY KINARA CRUZ DE SOUZA REQUERIDO: RONEY SOUZA DOS 

SANTOS DESPACHO Vistos, etc. Sem prejuízo de eventual julgamento 

imediato do mérito, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestem se pretendem a produção de outras provas, indicando, 

em caso positivo, a PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob 

pena de preclusão. Havendo postulação de produção de prova 

testemunhal, as partes deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, 

providência essa que visa concretizar a duração razoável do processo e 
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a economia processual. Certifique-se a tempestividade das petições das 

partes requeridas. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Diamantino/MT, 05 de novembro de 2018. RAUL 

LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001032-98.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VITOR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CARVALHO DE SANTANA OAB - MT0007066S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO SANTOS DE ARRUDA (RÉU)

ERICK ALVES DE ARRUDA (RÉU)

 

Intimar o patrono da Autora para manifestar em 5 dias acerca da Certidão 

Negativa de Citação, informando o atual endereço do Requerido

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93254 Nr: 1426-64.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otoniel da Silva e Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 60 DIAS

AUTOS N.º 1426-64.2014.811.0005 - CÓDIGO 93254

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

PARTE REQUERIDA: Otoniel da Silva e Souza

INTIMANDO (A, S): Denunciado(a): Otoniel da Silva e Souza, CPF: 

82505730130, RG: 13.296.543-9 SSP PR Filiação: Henrique do Carmo de 

Souza e Lurdes da Silva de Souza, data de nascimento: 02/11/1976, 

brasileiro(a), natural de Mineiros-GO, solteiro(a), locutor de rádio/musico, 

Endereço: Rua João Pereira de Carvalho, 508, Cidade: Brasilândia do 

Sul-PR

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/06/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Autos: 1426-64.2014.8.11.0005. Parte autora: Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso. Acusado: Otoniel da Silva e Souza. 

Referente ao inquérito policial: 138/2014 – Delegacia de Polícia de 

Diamantino/MT. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia contra Otoniel da Silva e Souza, qualificado nos autos, 

sustentando, em apertada síntese, que: “no dia 31 de maio de 2014, no 

período noturno, em via pública próxima a Igreja Assembleia de Deus, 

Bairro Buriti, cidade de Diamantino/MT (...) o denunciado (...) ofendeu a 

integridade corporal da vítima Alessandra Bilibio de Moraes (...) nas 

mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado praticou vias de fato 

contra a vítima Pedro Henrique” (denúncia – fls. 06/08). Ao final, pede a 

condenação do acusado como incurso no artigo 129, § 9º, do Código 

Penal (vítima Alessandra Bilibio de Moraes) e artigo 21, caput, do Decreto 

Lei n. 3.688/1941 (vítima Pedro Henrique). A denúncia foi recebida em 

18/06/2014 (fls. 40/41), com posterior citação do acusado (fls. 66/67). O 

acusado apresentou resposta à acusação (fl. 60/61). Durante a instrução 

foram ouvidas as vítimas, 01 testemunha e o acusado (fls. 96/97 e 

101/104). O Ministério Público apresentou memorais finais sustentando a 

procedência da denúncia, posto que provadas autoria e materialidade (fls. 

109/114). A defesa, em memoriais finais, sustenta a absolvição do 

acusado por ausência de provas. Em caso de condenação pede o 

reconhecimento da atenuante de confissão (fls. 116/119). É o relatório. 

Decido. - Mérito: A materialidade do crime encontra-se positivada pelo auto 

de exame de corpo de delito (fls. 39/43). Em relação à autoria observo que 

as vítimas narraram: “no dia dos fatos já estava em processo de 

separação com o acusado, e que ao saírem do culto junto com o sogro, 

foram abordados pelo mesmo que passou a agredi-la com socos, e logo 

em seguida agrediu seu filho Pedro Henrique, que as agressões tiveram 

fim com a intervenção de seu cunhado, que acionou a PM que localizou o 

acusado e o prendeu (...) que ficaram 06 (seis) meses separados e 

voltaram a morar juntos, e dessa data para cá o acusado mudou seu 

comportamento.” (Alessandra Bilibio de Moraes – fl. 101/104) “no dia dos 

fatos o acusado chegou próximo da igreja, abriu a porta do carro onde 

estavam e passou a agredir sua mãe com socos no rosto, e nesse 

momento desferiu um soco nele mesmo dizendo que era igualzinho a mãe 

e por isso estava apanhando.” (Pedro Henrique Bilibio de Souza – fls. 

101/104) . A testemunha afirmou em juízo: “no dia dos fatos estava de 

serviço quando a vítima chegou na base relatando ter sido vitima de 

agressão por parte de seu companheiro, e diante das condições de lesão 

aparente que apresentava, a guarnição dirigiu-se ao local indicado e 

chegando lá efetuou a prisão do acusado (...) que não se recorda de 

haver conversado com a vitima Pedro Henrique.” (Marivaldo Barros de 

Oliveira – fls. 96/98). O acusado narrou em juízo: “no dia dos fatos saiu de 

casa cedo, após uma discussão com sua esposa, a vítima, e que foi até a 

cidade de Alto Paraguai, onde bebeu demais, durante o dia todo, e a noite 

ao retornar para Diamantino, já próximo ao Bairro Buriti, seu carro sofreu 

uma pane no motor, e terminou de chegar ao local dos fatos a pé (...) que 

ao chegar próximo da sua esposa começaram a discutir e ele então 

passou a agredi-la com socos, e depois desferiu um tapa no rosto do seu 

próprio filho, que foi preso por isso, ficaram 06 (seis) meses separados e 

voltaram a conviver juntos, como estão até a presente data.” (Otoniel da 

Silva e Souza – fl. 101/104). Diante do conjunto probatório verifico que as 

lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito das vítimas são 

compatíveis com o relatado nos autos, não restando dúvida que o 

acusado as agrediu. Do exposto, não resta dúvida de que o acusado no 

dia 31 de maio de 2014, no período noturno, em via pública próximo a Igreja 

Universal do Reino de Deus, Bairro Buriti, cidade de Diamantino/MT, o 

acusado ofendeu a integridade corporal da vítima Alessandra Bilibio de 

Moraes, causando-lhes as lesões descritas nos exames de corpo de 

delito. No mesmo dia, hora e local o acusado praticou vias de fato contra 

Pedro Henrique, criança de apenas 12 anos de idade. - Dispositivo: Posto 

isso, julgo procedente a denúncia, o que faço para condenar Otoniel da 

Silva e Souza (convivente, locutor, nascido aos dias 02/11/1976, natural 

de Mineiros/GO, portador da cédula de identidade RG. 132965439 SSP/PR 

e do CPF: 825.057.301-30, filho de Henrique do Carmo de Souza e 

Lourdes da Silva e Souza, residente e domiciliado na Rua 18, ao lado do 

“OBA OBA”, Diamantino/MT) como incurso no artigo 129, § 9º, do Código 

Penal (vítima Alessandra Bilibio de Moraes) e artigo 21, caput, do Decreto 

Lei n. 3.688/1941 (vítima Pedro Henrique). - Aplicação da pena: Atento aos 

princípios constitucionais e as diretrizes do artigo 59 do Código Penal 

passo a dosimetria da pena. - Primeira fase: A culpabilidade é um juízo de 

reprovabilidade da conduta. A culpabilidade se dá em sentido estrito 

quando da prática do crime, por ser elemento do conceito tripartido. Em um 

segundo momento a culpabilidade é vista no sentido lato, ou seja, na 

aplicação da pena, avaliando a censurabilidade do ato. No caso resta 

ausente elemento apto a influenciar na pena-base. No que se refere aos 

antecedentes observo a inexistência de sentença judicial transitada em 

julgado que não sirva para forjar a reincidência. A conduta social deve ser 

entendida como os dados relativos ao comportamento social do acusado, 

que poderão ou não ter influenciado na prática da infração penal, e que no 

presente caso não há elementos para analisá-lo. A personalidade do 

agente é relacionada ao modo e o meio em que o acusado teria crescido e 

sido criado, seus valores e temperamento que de alguma forma poderiam 

influenciar na prática do crime e, mais uma vez, não há elementos nos 

autos para realizar essa análise. Os motivos do crime são as razões que 

levaram o agente ao cometimento do delito. Nas lições de Pedro Vergara 

“os motivos determinantes da ação constituem toda a soma dos fatores 

que integram a personalidade humana e são suscitados por uma 

representação cuja idoneidade tem o poder de fazer convergir, para uma 

só direção dinâmica, todas as nossas forças psíquicas” . Inexiste motivo 

capaz de influenciar na pena-base. As circunstâncias não são 

desfavoráveis. O fato praticado não causou conseqüências . No que se 

refere ao comportamento das vítimas devo salientar que elas não 

contribuíram para o crime. Analisadas referidas circunstâncias judiciais 

reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção dos 

crimes a fixação da pena-base em: - artigo 129, § 9º, do Código Penal: 03 
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meses de detenção; - artigo 21, caput, do Decreto-lei n. 3.688/41: 15 dias 

de prisão simples. Na segunda fase de aplicação da pena (circunstâncias 

legais) verifico a incidência da agravante de abuso de autoridade no 

âmbito doméstico contra a vítima Pedro Henrique (artigo 61, inciso II, ‘f’, do 

Código Penal), de forma que agravo a pena em 7 dias de prisão simples. 

Incide a atenuante de confissão (artigo 65, inciso III, ‘d’, do Código Penal), o 

que enseja a atenuação da pena em 05 dias de prisão simples. Em relação 

ao crime praticado contra a vítima Alessandra Bilibio de Moraes constato 

que a pena foi fixado no mínimo legal, não sendo possível a atenuação, 

conforme súmula n. 231/STJ.

-- Terceira fase: Não existem causas de aumento ou de diminuição de 

pena. Posto isso, torno as penas, em definitivo, em: - artigo 129, § 9º, do 

Código Penal: 03 meses de detenção; - artigo 21, caput, do Decreto-lei n. 

3.688/41: 17 dias de prisão simples. - Regime de cumprimento: Nos termos 

do artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal, determino o aberto como 

regime inicial de cumprimento da pena. - Substituição de pena: O acusado 

não merece a substituição de pena ante a previsão do artigo 44, inciso I, 

do Código Penal. - Disposições finais: Em decorrência dos escassos 

recursos financeiros deixo de condenar o acusado ao pagamento das 

custas e despesas processuais. Transitada esta sentença em julgado, 

expeça-se guia definitiva de execução de pena e, em seguida, oficie-se 

ao Tribunal Regional Eleitoral/MT, Delegacia de Polícia de Diamantino/MT, ao 

Instituto de Identificação deste Estado e ao Instituto de Identificação Cível e 

Criminal Nacional. P. R. I. C. Diamantino/MT, 17 de abril de 2017. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior -Juiz de Direito. Eu, Patrícia Ferreira Vargas, 

digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 101002 Nr: 1927-81.2015.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Roberto Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT, Prefeito Municipal 

de Diamantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chrislayne Aparecida Pereira 

de Figueiredo - OAB:13421/MT, Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Código n. 101002

DESPACHO

Vistos, etc.

INTIME-SE o Município de Diamantino/MT para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se e requerer o que entender de direito, acerca dos 

documentos de fls. 162/165.

Após, volte-me concluso.

Às providências.

Diamantino/MT, 23 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85483 Nr: 867-78.2012.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Rodrigues Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Bastos Nunes - 

OAB:10178/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natália Maria Pereira dos 

Santos. (Proc.do Estado) - OAB:********, Sueli Solange Capitula - 

OAB:

 Intimo o patrono da parte Embargante, Drª. Alexandra Bastos Nunes - 

OAB/MS 10.178, para que fique ciente do retorno dos autose, em 

querendo, se manifeste no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 126879 Nr: 1612-48.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delcinei Fernandes da Silva, Evandro José 

Santana Moreira, Nilson Ferreira de Arruda, Sandro Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 (...) Em seguida, o MM. Juiz proferiu o seguinte DESPACHO: Vistos, etc. 

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Deusiney Mendes de 

Arruda e Glauber Leandro Macedo Martins. Fixo o prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias para cumprimento da Carta Precatória expedida para Comarca 

de Barra do Bugres/MT com a finalidade oitiva da testemunha Waldimir 

Leite Campos. Defiro o pedido ministerial para requisitar para ao Sr. Carlos 

Dalmolin para, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, apresentar cópia do 

contrato de compra e venda da propriedade denominada Granja Pro-Safra 

ou denominada Chácara Matadouro do Polo Centro, o qual teria sido 

celebrado com Sandro Ferreira provavelmente no exercício de 2014, com 

domicilio profissional no endereço R. Celso Rosa Lima (26), 865N, Jardim 

Eldorado, Tangará da Serra-MT. Defiro o pedido ministerial e determino que 

a testemunha traga aos autos o contrato comodato envolvendo a Chácara 

Matadouro do Polo Centro celebrado entre Sandro Ferreira e Marlon 

Fernandes Buccieri. Outrossim, designo audiência de continuação, para o 

dia 13 de fevereiro de 2019, às 15hrs00min. NADA MAIS. Encerrou-se 

esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata por mim redigida e 

saem intimados, _________ Neiva Bruna de Almeida, Ass. Gab. I. Raul 

Lara LeiteJuiz de DireitoDaniel Balan ZappiaPromotor de JustiçaElizio 

Lemes de Figuei redoAdvogadoMarcos Wagner  Santana 

VazAdvogadoDelcinei Fernandes da SilvaDenunciadoEvandro José 

Santana MoreiraDenunciadoNilson Ferreira de ArrudaDenunciadoSandro 

FerreiraDenunciado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36050 Nr: 887-11.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RABdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFVdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irma de Fátima Fink - 

OAB:21.810/BA, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Intimo a parte para que, se manifeste acerca do inteiro teor do ofício de 

fls. 171 verso, orinundo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações 

Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, o qual 

informa que a carta precatória foi distribuída naquela Comarca sob nº 

8001999-30.2018.805.0154 e encontra-se aguardando o recolhimento de 

custas processuais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123857 Nr: 354-03.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSM, JCdCR, BCdA, JSC, DJdA, LFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Crystopher 

Stangherlin Brizola - OAB:22583/0, Andréia Cristina Noite Izabel - 

OAB:17566, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21011/O, Marcondes 

Sartor - OAB:3585-B, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT, 

Maria Rosemar Buratti - OAB:16031-B, Neyman Augusto Monteiro - 

OAB:3878 AC, Regina Maciel dos Santos - OAB:19754-E, Thiago de 

Abreu Ferreira - OAB:5928/MT, Wesley Andrade Silva - OAB:20493/E

 Código n. 123857

DESPACHO

Vistos etc.

 Prestei, na data de hoje, por ofício, as informações requisitadas pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Segunda Câmara 

Criminal, decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº. HC nº. 

1013152-91.2018.8.11.0000, encaminhado através do malote digital.

Ante o teor da certidão de fl. 606, intime-se a testemunha Edvaldo Pereira 

dos Santos no endereço indicado na certidão.

Cumpra-se expedindo o necessário.
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Às providências.

 Diamantino/MT, 27 de novembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010404-54.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE ARAUJO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010404-54.2015.8.11.0005. REQUERENTE: ADILSON DE ARAUJO 

FERREIRA REQUERIDO: BRADESCARD Vistos, etc. 1 – Promova a parte o 

cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 26 de 

novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-11.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROCHA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010187-11.2015.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA ROCHA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Vistos, etc. Nada sendo requerido no prazo de 05 dias, ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 26 de novembro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010443-17.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010443-17.2016.8.11.0005. REQUERENTE: RICARDO AUGUSTO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Nada sendo requerido no 

prazo de 05 dias, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Diamantino, 26 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-58.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE CASTRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000733-58.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ANTONIO JOSE DE CASTRO 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ante a 

improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 26 de novembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-79.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALVES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000212-79.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GABRIEL ALVES DE BRITO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 – Promova a parte o cumprimento de 

julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo manifestação no prazo 

assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora a requerer o 

cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo manifestação, ao 

arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 26 de novembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000409-68.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MENDES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000409-68.2017.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA APARECIDA MENDES 

RODRIGUES REQUERIDO: SICREDI CENTRO NORTE Vistos, etc. Nada 

sendo requerido no prazo de 05 dias, ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 26 de novembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-61.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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ADEMILSON FERREIRA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000155-61.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ADEMILSON FERREIRA DA 

ROSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 – Promova a parte o 

cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 27 de 

novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-17.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALEXANDRINA DO NASCIMENTO GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000145-17.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA ALEXANDRINA DO 

NASCIMENTO GUSMAO REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. Nada sendo requerido no prazo de 

05 dias, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, 27 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012938-73.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LOZINA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012938-73.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: LOZINA MARIA DA SILVA 

EXECUTADO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. Esclareça a 

parte executada, no prazo de 05 dias, quanto ao interesse na análise da 

petição de id. 16637933 - pág. 1/4, tendo em vista que no id. 16637935 

comprovou o pagamento da obrigação. Não havendo manifestação no 

prazo assinalado, intime-se a parte exequente para que se manifeste, no 

prazo de 05 dias, quanto ao comprovante de pagamento juntado aos 

autos. Cumpra-se. Diamantino, 27 de novembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011877-46.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011877-46.2013.8.11.0005. REQUERENTE: CELITO LILIANO BERNARDI 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Intime-se a parte autora para que 

apresente, no prazo de 10 dias, planilha do cálculo do valor que entende 

devido pela parte requerida. Com a apresentação do cálculo, intime-se a 

parte requerida para que no prazo de 10 dias manifeste-se sobre a 

correção do valor pretendido pela parte autora, bem como para que 

apresente seus cálculos no caso de discordância, a fim de que, ao final, 

seja expedida certidão de crédito em favor do autor para habilitação junto 

ao Juízo da recuperação judicial. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 27 de 

novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010687-82.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE FATIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PROFISSIONAL CURSOS PROFISSIONALIZANTES TREINAMENTO E 

APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GELSON JOSE RODRIGUES OAB - SC18646 (ADVOGADO(A))

 

Intimo o advogado do Polo Ativo para manifestar no prazo legal, acerca da 

Carta Precatória devolvida ID 16711008.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011735-76.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE BARBOSA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR o procurador da exequente para manifestar quanto pagamento 

comprovado pelo executado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001392-33.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE OAB - MT16328 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001392-33.2018.8.11.0005. Vistos. 1 - Designe-se audiência de 

conciliação. 2 - Cite-se a parte requerida para os atos desta ação a fim de 

que compareça à audiência de conciliação em data a ser designada pela 

escrivania, consignando que deverá ser assistida por advogado e 

oferecer defesa escrita ou oral até cinco dias após a audiência de 

conciliação, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. 3 - Intime-se a parte requerente para a audiência de 
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conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. 4 - Considerando a verossimilhança da alegação feita 

pelo requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido 

o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, 

inciso VIII da Lei Consumerista, devendo a requerida trazer aos autos 

cópia dos documentos apresentados pelo autor para solicitação. 5 - 

DEFIRO ainda o pedido de justiça gratuita. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino, 27 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-96.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OZIAS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000670-96.2018.8.11.0005. REQUERENTE: OZIAS GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO TV Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovido de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 27 de 

novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010380-89.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IRENO SCHENKEL DE BASTIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN IGNACIO VATTOS DE BASTIANI OAB - MT25117/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ART & EDITORA JM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA FREITAS BORGES OAB - MT0014639A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010380-89.2016.8.11.0005. REQUERENTE: IRENO SCHENKEL DE 

BASTIANI REQUERIDO: ART & EDITORA JM LTDA Vistos etc. A falta de 

condições financeiras para o custeio das despesas do processo deve ser 

inequivocamente provada, sob pena de indeferimento do pedido de 

gratuidade da justiça, quando o juiz em seu poder de julgar entender que 

há fundada razão para negá-lo. No presente caso, a parte recorrente, 

concomitantemente à proposição do recurso inominado, alegou a falta de 

condições para arcar com as custas processuais, sob o fundamento de 

que se encontra em recuperação judicial, sem mencionar os autos e o 

juízo da recuperação judicial competente, e tampouco comprovar o 

processamento da mesma. Assim, constatada a inexistência de 

evidências de que a parte recorrente pode arcar com custas do processo 

sem prejuízo do seu próprio sustento, indefiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Efetue a parte recorrente o recolhimento do preparo, no prazo de 

48 horas, ou comprove a impossibilidade de fazê-lo, no mesmo prazo, sob 

pena de o presente recurso ser julgado deserto. Cumpra-se. Diamantino, 

27 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010920-79.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IURY RHAYAN SANTANA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010920-79.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: IURY RHAYAN SANTANA 

LOPES EXECUTADO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. A parte 

executada comparece aos autos após o trânsito em julgado da sentença 

que extinguiu o processo, pugnando pela liberação de um valor que 

supostamente teria sido bloqueado na monta de R$ 12.809,60 (doze mil 

oitocentos e nove reais e sessenta centavos) após a realização do 

primeiro bloqueio, havendo, portanto, excesso na execução. Entretanto, 

em análise dos autos, verifica-se que, apesar da parte exequente ter 

pedido a realização do bloqueio no valor supracitado, o bloqueio não se 

perfectibilizou, haja vista que a parte exequente peticionou informando que 

o valor vinculado ao processo, por consequência do único bloqueio 

realizado nos autos na monta de R$ 9.565,02 (nove mil quinhentos e 

sessenta e cinco reais e dois centavos) saldaria a dívida, id. 14505311 - 

Pág. 1/2. Ademais, verifica-se que extrato juntado pela executada 

corresponde ao bloqueio no valor de R$ 9.565,02 (nove mil quinhentos e 

sessenta e cinco reais e dois centavos), id. 16684702 - Pág. 1/2. Dessa 

forma, não havendo valores a serem liberados, arquive-se com as baixas 

e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 27 de 

novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010687-82.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE FATIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PROFISSIONAL CURSOS PROFISSIONALIZANTES TREINAMENTO E 

APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GELSON JOSE RODRIGUES OAB - SC18646 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010687-82.2012.8.11.0005 REQUERENTE: CLEUNICE FATIMA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: NOVA PROFISSIONAL CURSOS 

PROFISSIONALIZANTES TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 

ME Vistos. 1 - Cite-se o executado para, no prazo de 3 dias, efetuar o 

pagamento da dívida. 2 - Não efetuado o pagamento, o oficial de justiça 

procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado. 3 - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente em bens móveis de fácil comercialização, removam-se 

imediatamente os bens penhorados e os depositem com a parte autora, 

descrevendo-se seu estado de uso e conservação. 4 – Seja designada 

data para audiência de conciliação, ocasião em que, nos termos do artigo 

53, parágrafo primeiro, da Lei 9.099/1995, garantido o juízo, o executado 

poderá oferecer embargos. 5 - Desde já, caso requerido, DEFIRO a 

expedição de certidão de que trata o artigo 828 do CPC, para averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos penhora, 

arresto ou indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da causa, 

devendo o credor cumprir fielmente os prazos e restrições descritos no 

artigo acima citado. 6 - DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do 

nome do executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 

782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de 

pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. Intime-se e se 

cumpra. Diamantino/MT, 10 de outubro de 2017. José Mauro Nagib Jorge 
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Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010411-46.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS NONATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT0015085A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010411-46.2015.8.11.0005. REQUERENTE: JONAS NONATO DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Verifica-se que mesmo intimada para 

manifestar-se acerca dos cálculos apresentados pela ré, a parte 

exequente quedou-se inerte, razão pela qual HOMOLOGO os cálculos de 

liquidação de sentença da executada OI. EXPEÇA-SE certidão de crédito 

no valor de R$ 3.020,59, promovendo sua entrega ao exequente, para 

habilitação junto ao Juízo da recuperação judicial. Após, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 27 de 

novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001173-20.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI OAB - MT18382/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001173-20.2018.8.11.0005. REQUERENTE: SAMUEL ERNY 

CHRISTOFOLLI PARISENTI REQUERIDO: GRAMARCA VEICULOS LTDA, 

GENERAL MOTORS DO BRASIL Vistos etc. DEFIRO o pedido de id. 

16686799, para que a parte autora se faça representada na audiência de 

conciliação designada para o dia 28 de novembro de 2019 às 10h50min 

pelo terceiro outorgado na procuração de id. 16648799. Diamantino, 27 de 

novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-62.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MARQUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

MARIANNE CARVALHO FERREIRA OAB - MT23712/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000045-62.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JONAS MARQUES DE 

MORAES REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o acordo 

celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 27 de novembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001102-18.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE RICARDO SILVA ROCHA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001102-18.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GEOVANE RICARDO SILVA 

ROCHA JUNIOR REQUERIDO: CLARO TV Vistos. Dispenso o relatório em 

razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem delongas, 

mesmo ciente da audiência de conciliação, conforme certidão de id. 

15718310, a parte reclamante não se dignou em comparecer àquela 

assentada e nem apresentar qualquer justificativa, razão pela qual a 

extinção anômala da demanda é medida de rigor. Ademais, embora o Dr. 

Diego Fernandes de Assis se fazia presente na referida audiência como 

patrono do autor, além de não possuir procuração nos autos, é sabido que 

é obrigatório o comparecimento pessoal da parte às audiências, nos 

termos do art. 51, I, da lei dos juizados e enunciado 20 do FONAJE. 

“ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. 

Assim, diante da contumácia da parte reclamante, JULGO EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso I, da 

Lei n. 9.099/95. Custas pela parte reclamante, por força do artigo 51, § 2º, 

da Lei n. 9.099/95. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Diamantino, 27 de novembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001089-19.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITORIO MURIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. LEANDRO DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001089-19.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE VITORIO MURIANA 

REQUERIDO: A. LEANDRO DOS SANTOS - ME Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, conforme 

pedido de id. 16603825, somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com 

fulcro no artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo que julgo extinto o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso 

VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do 

Enunciado 90 do FONAJE. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. Diamantino, 27 de novembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000448-31.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARQUES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000448-31.2018.8.11.0005. REQUERENTE: WILLIAN MARQUES DUARTE 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para corrigir erro 

material. “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º”. No caso em apreço, a parte 

embargante sustenta que houve omissão no julgado de id. 15597051 - 

Pág. 1/5, alegando, em suma, que o pedido de indenização por danos 

morais consiste no fato da empresa Requerida não ter fornecido a nota 

fiscal do produto e com isso, consequentemente, o embargante restou 

impedido de mandar o celular adquirido para a Assistência Técnica para 

que fosse sanado o vício no produto. No entanto, o simples de fato da 

Requerida não ter supostamente emitido a nota fiscal do produto ao autor 

não é o bastante para a configuração do dano moral pleiteado. O dano 

moral seria cabível caso a parte autora demonstrasse a existência do vício 

no celular e a recusa da Assistência Técnica em consertar o referido 

produto por ausência da nota fiscal, o que não restou demonstrado nos 

autos. O fato é que o dano não restou demonstrado. Além disso, o que se 

verifica pela declaração juntada no id. 12891376 - Pág. 1, é que o autor 

extraviou a 1ª via do documento fiscal, não havendo qualquer indício que 

demonstre que o autor pleiteou 2ª via da nota fiscal de forma 

administrativa junto a Requerida. Ante ao exposto, REJEITO os embargos 

de declaração opostos, e mantenho o julgado na íntegra. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. Diamantino, 27 de novembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202616 Nr: 536-87.2018.811.0037

 AÇÃO: Sindicância->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JdDDdFdCdPdL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVAIR APARECIDO DE PIERI - 

OAB:MT 4336-A

 Certifico, para os devidos fins, que a sindicada foi devidamente citada 

para, no prazo de 15 dias, apresentar defesa, arrolar testemunhas e 

requerer as provas que entender necessárias em 18.10.2018 (fls. 

188/189), contudo, permaneceu inerte. Certifico, ainda, que a sindicada 

efetuou a juntada de instrumento de procuração (fls. 186/187) e que o 

referido procurador retirou os autos com carga no dia 19.10.18 e devolveu 

em 23.10.18 sem apresentação de defesa.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004542-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

W. J. F. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004542-23.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WELLINGTON JOSE FERREIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: MOISES FERREIRA RODRIGUES Vistos etc:. 

Cuida-se de ação de interdição proposta em favor de Moises Ferreira 

Rodrigues, na qual foi deferido o pedido de curatela provisória para o seu 

irmão Wellington José Ferreira Rodrigues, conforme se vê do despacho 

inicial. Designada a audiência de entrevista para a data de hoje, foi ouvido 

Moises, bem como seu curador provisório, consoante se vê do registro 

audiovisual em anexo. Foi oportunizada a defesa do curatelado, através 

da nomeação da Defensoria Pública, que apresentou sua manifestação 

nesta audiência. A parte autora ratificou o pedido inicial e o MP foi 

favorável a ele. É o relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, 

consigno a dificuldade na realização da perícia, conforme oficio 

n°892/2018 da Secretaria de Saúde deste município que segue em anexo, 

no qual se descrevem as justificativas e entraves na realização da prova 

pericial. Contudo, pelos documentos juntados aos autos, ratificados pela 

audiência de entrevista, vê-se que a incapacidade do interditando e sua 

consequente interdição é medida que se impõe. Com efeito, o documento 

constante no id n° 13990841 pg 03 descreve que Moisés é paciente 

portador de encefalopatia, paralisia cerebral com deformidade dos 

membros superiores/inferiores, nascido de parto normal com anoxia (falta 

de oxigênio no cérebro), com sequelas irreversíveis, necessitando de 

ajuda de terceiro – dependente, totalmente dependente de seu irmão 

Wellington, necessitando de auxilio para alimentar-se e se higienizar. O 

referido documento restou confirmado nesta audiência de entrevista, na 

qual se vê de forma patente que Moises é totalmente dependente de 

terceiros para todos os atos da vida civil. Registro outrossim, que Moises 

recebe o benefício de amparo social a pessoa portadora de deficiência 

desde 2002, conforme se vê do documento em anexo, que demonstra que 

passou por perícia pelo INSS para receber o referido beneficio, o qual, 

segundo o mesmo documento se encontra ativo. Ante o exposto, pelos 

fundamentos acima esposados, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

decretar a interdição de Moises Ferreira Rodrigues, nomeando como seu 

curador o seu irmão Wellington José Ferreira Rodrigues. Em 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito. 

Expeça-se termo de curatela definitiva. Proceda-se a inscrição desta 

sentença no registro de pessoas naturais, com as devidas publicações 

determinadas no Art.755, §3 do CPC, expedindo-se para tanto, edital com 

os prazos e os intervalos descritos no referido artigo. Dou por publicada 

em audiência, saindo os presentes intimados. Certificado o transito em 

julgado, arquive-se. Cumpra-se”. LIDIANE DE ALMEIDA ANASTÁCIO 

PAMPADO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003467-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JORDELINA MARIA DA SILVA CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA APARECIDA CARLOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003467-46.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JORDELINA MARIA DA SILVA 

CARLOS REQUERIDO: ANGELITA APARECIDA CARLOS ”Vistos etc:. 

Cuida-se de ação de interdição proposta em favor de Angelita Aparecida 

Carlos, na qual foi deferido o pedido de curatela provisória para a genitora 

Jordelina Maria da Silva, conforme se vê do despacho inicial. Designada a 

audiência de entrevista para a data de hoje, foi ouvida Angelita, bem como 

sua curadora provisória, consoante se vê do registro audiovisual em 

anexo. Foi oportunizada a defesa da curatelada, através da nomeação da 

Defensoria Pública, que apresentou sua manifestação nesta audiência. A 

parte autora ratificou o pedido inicial e o MP foi favorável a ele. É o 
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relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, consigno a dificuldade na 

realização da perícia, conforme oficio n°892/2018 da Secretaria de Saúde 

deste município que segue em anexo, no qual se descrevem as 

justificativas e entraves na realização da prova pericial. Contudo, pelos 

documentos juntados aos autos, ratificados pela audiência de entrevista, 

vê-se que a incapacidade da interditanda e sua consequente interdição é 

medida que se impõe. Com efeito, o documento constante no id 

n°13396987 pg 01 descreve que Angelita é paciente com retardo mental, 

dependente de sua mãe, Jordelina Maria Silva Carlos, necessitando de 

auxilio para alimentar-se e se higienizar. O referido documento restou 

confirmado nesta audiência de entrevista, na qual se vê de forma patente 

que Angelita é totalmente dependente de terceiros para todos os atos da 

vida civil. Ante o exposto, pelos fundamentos acima esposados, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para decretar a interdição de Angelita 

Aparecida Carlos, nomeando como sua curadora a sua genitora Sr. 

Jordelina Maria da Silva. Em consequência, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito. Expeça-se termo de curatela definitiva. Proceda-se a 

inscrição desta sentença no registro de pessoas naturais, com as devidas 

publicações determinadas no Art.755, §3 do CPC, expedindo-se para 

tanto, edital com os prazos e os intervalos descritos no referido artigo. 

Dou por publicada em audiência, saindo os presentes intimados. 

Certificado o transito em julgado, arquive-se. Cumpra-se”. LIDIANE DE 

ALMEIDA ANASTÁCIO PAMPADO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007499-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. C. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. Z. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007499-94.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: JAKELINE BEATRIZ CABRAL DE CARVALHO EXECUTADO: 

ALTAIR ZOTTI Vistos, etc. Recebo a inicial na forma proposta. Cabe 

salientar que o presente feito deverá tramitar em segredo de justiça. 

Proceda-se às anotações necessárias. Defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC. Intime-se o 

devedor com as advertências legais, para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento dos alimentos devidos, bem como as despesas 

extraordinárias, nos termos da petição, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do título, bem como de 

lhe ser decretada a prisão cível por até 03 (três) meses, nos termos do 

artigo 528, §§ 1º a 7º, do Código de Processo Civil. Não efetuado o 

pagamento no prazo legal e decorrido o prazo para impugnação, intime-se 

a parte exequente para requerer o que entender de direito. Ciência ao 

Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

22/11/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007499-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. C. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. Z. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007499-94.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: JAKELINE BEATRIZ CABRAL DE CARVALHO EXECUTADO: 

ALTAIR ZOTTI Vistos, etc. Recebo a inicial na forma proposta. Cabe 

salientar que o presente feito deverá tramitar em segredo de justiça. 

Proceda-se às anotações necessárias. Defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC. Intime-se o 

devedor com as advertências legais, para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento dos alimentos devidos, bem como as despesas 

extraordinárias, nos termos da petição, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do título, bem como de 

lhe ser decretada a prisão cível por até 03 (três) meses, nos termos do 

artigo 528, §§ 1º a 7º, do Código de Processo Civil. Não efetuado o 

pagamento no prazo legal e decorrido o prazo para impugnação, intime-se 

a parte exequente para requerer o que entender de direito. Ciência ao 

Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

22/11/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004309-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. A. A. P. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. D. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO, DA PARTE REQUERIDA, PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA 

PETIÇÃO DE ID 13138252 E 13138268.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006725-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO, DA PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR ACERCA 

DO RELATÓRIO DOS AGENTES DA INFÂNCIA DE ID 16649347, BEM COMO 

PARA FORNECER OS ENDEREÇOS ATUAIS DAS PARTES.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005002-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO OAB - MT13057/O (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerida, por sua advogada LUCINÉIA DE BORTOLI 

VERDERIO, OAB/MT 13057, para impugnar a contestação à reconvenção 

no prazo de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007626-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

H. D. R. A. (REQUERENTE)

ANTONIA DOS REIS DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PERES ALEM DIAS ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007626-32.2018.8.11.0037. REQUERENTE: HELOÍSA DOS REIS ALMEIDA, 

ANTONIA DOS REIS DOS SANTOS NASCIMENTO REQUERIDO: PERES 

ALEM DIAS ALMEIDA Vistos etc. Cumpra-se conforme o deprecado. 

Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo deprecante com as 

nossas homenagens. Primavera do Leste-MT, 27/11/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007639-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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VANESSA DE MEDEIROS (AUTOR(A))

G. M. D. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAICO DA ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007639-31.2018.8.11.0037. AUTOR(A): GUILHERME MEDEIROS DA 

ROCHA, VANESSA DE MEDEIROS RÉU: MAICO DA ROCHA Vistos, etc. 

Recebo a inicial na forma proposta. Defiro a justiça gratuita e determino 

que o feito tramite sob segredo de justiça. Visando oportunizar às partes a 

auto composição, favorecendo a celeridade e a economia processual e 

atendendo ao novos preceitos do Código de Processo Civil, designe-se 

audiência de mediação, a qual deverá ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca. Cite-se e intime-se a 

parte requerida para, querendo, apresentar contestação no prazo legal. 

Intime-se a parte autora da presente decisão. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 27/11/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007620-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RODRIGUES FRANCA (REQUERENTE)

ELIANE RODRIGUES AMADOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES FRANCA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Juízo de Direito da Segunda Vara de Familia e Sucessões - Rondonópolis 

MT (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007620-25.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ELIANE RODRIGUES 

AMADOR, BRUNA RODRIGUES FRANCA REQUERIDO: JUARES FRANCA 

Vistos etc. Cumpra-se conforme o deprecado. Após, cumpridas as 

exigências, devolva-se ao Juízo deprecante com as nossas homenagens. 

Primavera do Leste-MT, 27/11/2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007453-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MARTINS DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007453-08.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: EDSON MARTINS DOS SANTOS 

SILVA Vistos etc. Considerando que não houve tempo hábil para 

cumprimento do ato deprecado, oficie-se ao juízo de origem solicitando 

que designe nova data para a audiência, e, após, cumpra-se conforme 

deprecado. Primavera do Leste-MT, 27/11/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002352-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

H. G. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SOLIMAN GROHS OAB - MT15081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. L. S. (EXECUTADO)

 

Intimar a exequente, através de sua advogada Dra. PRISCILA SOLIMAN 

GRÖHS, OAB/MT 15.081, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 

dias, sob pena de arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007715-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO ALVES DA ROCHA (REQUERENTE)

ROSEMAR DE LOURDES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007715-55.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ROSEMAR DE LOURDES DA 

ROCHA, JUSCELINO ALVES DA ROCHA Vistos, etc. Recebo a inicial e 

defiro os benefícios da justiça gratuita. Dê-se vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 27/11/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 217499 Nr: 2275-04.2017.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ISDO, ALDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS, DRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CAVALCANTE 

DA SILVA - OAB:MT 3.448, LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT/ 19456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls.37/v. Para tanto, determino a realização de estudo 

psicossocial junto aos genitores do infante, devendo aportar relatório aos 

autos, no prazo de 40 (quarenta) dias.

Sem prejuízo, designo audiência de conciliação para o dia 12/06/2019 às 

15h:40min.

Intimem-se as partes para comparecimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13023 Nr: 1527-93.2000.811.0037

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPDN, LDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS CERENZINI - 

OAB:15098-A, GILBERTO LUÍS ALMEIDA - OAB:7732-B/MT, IVAN 

SCHNEIDER - OAB:15.345, LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ - 

OAB:20901/O, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11.972, SEONIR 

ANTONIO JORGE - OAB:23002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme documento de fls. 63-V, intimo a parte autora para providenciar 

o pagamento de custas junto ao MM. Juízo de Alvorada-TO para 

distribuição da Carta Precatória enviada via malote digital sob o código de 

rastreabilidade nº 81120183827991.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 139051 Nr: 9712-32.2014.811.0037

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA MEYER REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MEYER
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - 

OAB:12.1255-B/MT, EVERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA LORENZATTO - 

OAB:MT/ 9581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 Vistos etc.

Anoto que as partes postularam pela realização de nova perícia à f. 288. 

Todavia, decorrido quase um ano desde a assunção do compromisso de 

indicarem novo profissional nos autos, não chegaram a acordo sobre o 

perito a ser designado para nova avaliação pericial do requerido, fazendo 

com que esse Juízo proceda à necessária análise da impugnação 

apresentada por Sônia às f. 282/285.

Verifico que Sônia alega que o laudo não respondeu satisfatoriamente aos 

quesitos formulados, bem como que foi realizado somente com a presença 

do requerido e de seu curador José Carlos, tendo em vista que seu 

assistente técnico não foi intimado a tempo para comparecer à perícia. 

Requereu que o documento fosse desconsiderado, ou, alternativamente, 

fosse determinada nova perícia, regularizando-se as formalidades legais 

exigidas.

Contrariamente do que alega a peticionante Sônia, no sentido de que o 

exame pericial foi realizado somente com a presença do requerido e de 

seu curador José Carlos, o Laudo de f. 277 é claro ao mencionar a 

presença de Sônia:

“Examinei o Sr. Carlos Meyer [...] acompanhado da médica, técnica de 

enfermagem e da Senhora Sônia, cuidadora.”

Registro, aliás, que a perita judicial revela a participação ativa de Sônia, ao 

descrever:

 “examinando os vários relatórios médicos [...] que na consulta de março 

de 2011 obteve relatos de que o Sr. Carlos Meyer ainda mantinha 

atividades na fazenda e fazia atividade física, informação também 

prestada pela cuidadora.”

De outro lado, entendo que a ausência do assistente técnico não é 

justificável, tendo em vista a intempestividade da petição de indicação do 

perito e a elaboração dos quesitos de f. 274/275, nos termos do art. 465, 

do CPC .

Com efeito, verifico que a nomeação da perita Dra. Maria Aparecida Vale 

Galvão ocorreu em 12/11/2015 (f. 255), sendo o feito retirado mediante 

carga pelo advogado da parte em 10/12/2015 (conforme se extrai do 

sistema Apolo e cujo registro colaciono anexo a essa decisão), tendo 

aportado petição de Sônia às f. 258/266 (protocolada em 26/01/2016).

Não obstante, a autora foi intimada em 09/08/2016 (273) para, querendo, 

comparecer à perícia designada para o dia 22/08/2016 e recolher os 

honorários periciais.

Todavia, a protocolização da petição de indicação do assistente técnico e 

dos quesitos ocorreu somente em 26/08/2016 (f. 274/275), logo, quatro 

dias após a realização do exame pericial.

Quanto à indicação de assistentes técnicos ou formulação de quesitos, o 

STJ possui pacífica jurisprudência no sentido de que o prazo previsto no 

art. 465, § 1.º, II e III, do CPC/2015 não é preclusivo, podendo as partes 

indicar assistente técnico ou apresentar quesitos posteriormente, desde 

que antes do início dos trabalhos periciais. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS E ASSISTENTE TÉCNICO. 

AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 

1. De acordo com firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o 

prazo para indicação do assistente técnico e formulação de quesitos não 

é preclusivo, de modo que podem ser feitos após o prazo de 5 (cinco) 

dias previsto no art. 421, § 1º, do CPC, desde que antes do início dos 

trabalhos periciais. 2. O enunciado da Súmula 83/STJ se aplica 

indistintamente aos recursos especiais fundados nas alíneas a e c do art. 

105 da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - 

AgRg no AREsp: 554685 RJ 2014/0184984-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/10/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 21/10/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO E 

QUESITAÇÃO. PRAZO DE 05 DIAS DO ART 421 § 1º DO CPC. QUINQUÍDIO 

NÃO PRECLUSIVO QUE SOMENTE OCORRE APÓS INICIADO O TRABALHO 

DO PERITO. HIPÓTESE DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 

Segundo as lições de Giuseppe Chiovenda, a doutrina conceitua o instituto 

da preclusão como sendo a perda da faculdade de praticar determinado 

ato processual. A doutrina classifica a preclusão em (i) temporal, ao não 

ser observado o prazo próprio para o exercício do ato; (ii) lógica, em 

função da prática incompatível com o ato a ser realizado; (iii) consumativa, 

em razão de o ato processual já ter sido realizado; e (iv) pro uidicato, em 

virtude de a matéria encontrar-se decidida pelo magistrado. In casu, 

trata-se do prazo de 05 dias para indicação de assistente técnico e de 

apresentação de quesitos para perícia, regulado pelo art. 421, § 1º, do 

CPC. Todavia, segundo jurisprudência pacífica do STJ, referido prazo não 

é preclusivo, podendo a medida ser requerido até o início do trabalho 

pericial. Isso porque, a quesitação e o assistente técnico exercem o papel 

do contraditório sobre a elaboração do laudo pericial, direito processual 

fundamental, devendo ser preservado. Outrossim, a instrumentalidade das 

formas e a ausência de prejuízo autorizam a dilação do prazo até a 

abertura do mister pericial. Compulsando os autos, verifica-se que o último 

requerimento do agravante ocorreu após o início dos trabalhos da perita 

nomeada, restando precluso o direito de indicar assistente técnico e 

quesitos. Recurso a que se nega seguimento. (TJ-RJ - AI: 

00127163520158190000 RJ 0012716-35.2015.8.19.0000, Relator: DES. 

RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 14/04/2015, TERCEIRA 

CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/04/2015 14:31)

Com essas considerações, indefiro o pedido de desconsideração do laudo 

pericial e complementação do estudo para responder os quesitos 

apresentados intempestivamente, mantendo-se a prova pericial, conforme 

laudo apresentado à f. 277, registrando que consta farta documentação 

médica nos presentes autos e ao feito em apenso código 145538.

Quanto à autorização para prorrogação de contrato de arrendamento 

estabelecido no acordo de partilha realizado em 28/09/2012 nos autos 

cód. 50012, deixo de apreciar por entender que tal matéria não deve ser 

tratada nestes autos de interdição conforme, inclusive, manifestou o 

Ministério Público à f. 418/422.

Sem prejuízo, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 05/02/2019 às 14h00min.

Realize-se URGENTEMENTE o estudo psicossocial determinado à f. 287.

Intimem-se.

Cumpra-se integralmente tendo em vista a necessidade de conferir 

celeridade ao presente feito, que tramita desde 2015, envolve parte idosa 

(com 96 anos de idade) e do qual depende o andamento da ação de 

inventário código 50012, que se encontra suspensa até o julgamento do 

presente processo de interdição.

Primavera do Leste, 26/11/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204851 Nr: 1731-10.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCG, FHDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS BUENO - 

OAB:PR 16.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO YUJI SUZUKI - 

OAB:PR 45.926

 Considerando o determinado às fls.45 Intimo os advogados das partes, 

Roberto Carlos Bueno OAB 16.560/PR, Ricardo Yuji Suzuki OAB 

45.926/PR, para comparecerem a Audiência de oitiva no dia 03/04/2019 às 

13:30 horas a ser realizada no edifício do fórum de Primavera do Leste 

-MT

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145538 Nr: 2325-29.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÔNIA MEYER REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVES VANDERLEI 

EICKHOFF - OAB:12.1255-B/MT

 Considerando o determinado às fls.403, intimo os advogados das partes, 

Jose Luiz da Silva OAB 7.458-A/MT, Cloves Vanderlei Eickhoff OAB 

12.1255-B/MT para comparecerem juntamente com seus clientes e 

testemunhas caso os tenha, na Audiência de Conciliação, Instrução e 
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Julgamento a realizar-se no dia 05/02/2019 às 14:00 horas no edifícil do 

fórum.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007561-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZA VERAS DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR FERREIRA NEVES (RÉU)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007561-37.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): MARIA DEUZA VERAS DE SOUSA RÉU: JAIR FERREIRA 

NEVES Vistos, etc. Recebo a inicial, vez que preenche os requisitos legais 

previstos no art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. Cabe salientar que o 

presente feito deverá tramitar em segredo de justiça. Proceda-se às 

anotações necessárias. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC. Cite-se o devedor para, em 03 

(três) dias, efetuar o pagamento dos alimentos devidos, nos termos da 

inicial, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob 

pena de protesto do título (art. 911, p. único, c.c. 528, §3º, CPC), bem 

como de lhe ser decretada a prisão cível por até 03 (três) meses. 

Intime-se a parte autora desta decisão. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 27/11/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006160-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DORVALINO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE FERREIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006160-03.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: DORVALINO FERREIRA DA SILVA INVENTARIADO: MARIA 

JOSE FERREIRA Vistos etc. Recebo a inicial e defiro os benefícios da 

Gratuidade da Justiça. Verifico que o patrimônio da falecida, a princípio, 

não supera o limite estatuído pelo art. 664, do CPC, razão pela qual, tendo 

em vista a incapacidade ao menos provisória do herdeiro Carlos Alberto, 

entendo que o feito deve tramitar pelo rito do arrolamento comum. Assim, 

nomeio inventariante o(a) requerente que, independentemente de 

assinatura de termo de compromisso, conforme art. 664, do CPC, deverá 

apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do 

espólio e o plano da partilha, bem como as certidões negativas municipais, 

estaduais (1. certidão negativa de débitos expedida pela PGE; 2. certidão 

negativa de débitos fiscais e outras irregularidades expedidas pela 

Secretaria de Estado de Fazenda) e federais, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Vindo o plano de partilha subscrito por todos os herdeiros, manifeste-se o 

Ministério Público e voltem os autos conclusos para apreciação da partilha. 

Consigno que não sendo os herdeiros concordes com os termos da 

partilha, deverá o inventariante informar a qualificação e o endereço. 

Fornecido o paradeiro dos herdeiros, voltem-me os autos conclusos para 

deliberar acerca da citação e designar audiência de conciliação, conforme 

postulado pelo inventariante na inicial. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 27/11/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007378-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINEI GALDINO DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA LIMA GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007378-66.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: ALCINEI GALDINO DE MELO REQUERIDO: DEBORA LIMA 

GONCALVES Vistos, etc. Recebo a inicial na forma proposta. Defiro a 

justiça gratuita e determino que o feito tramite sob segredo de justiça. 

Antes de decidir sobre a alteração do exercício da guarda, visando 

melhores subsídios para uma decisão mais ajustada a realidade, determino 

a realização de estudo psicossocial a ser realizado na residência da 

genitora e com o menor. Fixo o prazo de 40 (quarenta) dias para juntada 

do relatório. Sem prejuízo, determino a realização de estudo psicossocial 

na residência do genitor. Para tanto, expeça-se Carta Precatória ao Juízo 

de Paranatinga/MT. Outrossim, visando oportunizar às partes a auto 

composição, favorecendo a celeridade e a economia processual, 

designe-se audiência de mediação, a qual deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca. Cite-se o 

réu e intimem-se as partes. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

27/11/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006004-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER BRUNETTA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER BRUNETTA FILHO OAB - MT22162/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA PEROSA BRUNETTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006004-15.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WALTER BRUNETTA FILHO 

REQUERIDO: MARIA PEROSA BRUNETTA Vistos etc. Trata-se de 

Arrolamento Sumário proposto por Walter Brunetta Filho, em decorrência 

da morte de sua esposa Maria Perosa Brunetta, a qual deixou três filhos, 

sendo Arnaldo, Sandra e Walter Filho. O requerente apresentou as 

certidões das Fazendas Públicas (id. 15045598 pág.27/ 15048482 - Pág. 

91). É o relatório. Fundamento. Decido. Consigno que os requisitos do art. 

659, do CPC foram atendidos, notadamente todos os herdeiros são 

maiores, capazes e estão de acordo com o plano de partilha apresentado. 

Todavia, em que pese a juntada das certidões negativas de débitos da 

Fazenda Pública Municipal, Estadual (SEFAZ) e Federal (id. 15045598 

pág.27/ 15048482 - Pág. 91), resta pendente a juntada da certidão 

negativa de débitos a ser expedida pela Procuradoria Geral do Estado, 

necessária à segurança quanto à ausência de débitos em nome da 

falecida. Desse modo, nomeio inventariante o requerente, o qual, 

independente de qualquer compromisso, deverá colacionar aos autos a 

certidão negativa faltante (estadual - expedida pela Procuradoria Geral do 

Estado), no prazo de 20 (vinte) dias. Atendida a ordem pelo inventariante, 

estando preenchidos os requisitos legais, desde já, como medida de 

celeridade e economia processuais, homologo por sentença, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos, a partilha apresentada dos bens 

deixados por Maria Perosa Brunetta, salvo erro ou omissão e ressalvados 

direitos de terceiros e, sobretudo, da Fazenda Pública. Transitada em 

julgado, expeça-se formal de partilha e intime-se o fisco, nos termos do 

art. 659, § 2º do CPC. Em seguida, arquive-se o processo, com as baixas 

e anotações de estilo. Ciência às partes. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste, 27/11/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 8100-59.2014.811.0037

AÇÃO: Execução de  T í tu lo  Ex t ra jud ic ia l -Processo de 

Execução-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

EXECUTADO(A,S): JOSÉ AMÉRICO VIEGAS e ADILSON JOSÉ VIEGAS

CITANDO(A,S): Executados(as): Adilson José Viegas, Cpf: 63664453034, 

Rg: 3043422918 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), prod. rural, Endereço: 

LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

Executados(as): José Américo Viegas, Cpf: 12637556072, Rg: 

6022851271 SSP RS Filiação: Izidro Viegas e Catarina Viegas, data de 

nascimento: 30/01/1950, brasileiro(a), natural de Getúlio vargas-RS, 

casado(a), agricultor, produtor rural, Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO 

SABIDO.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26.09.2014

VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO: R$ 114.164,14 (fl.73.75)

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A exequente é credora da importância de R$ 

114.164,14, referente à Cédula Rural Pignoratícia nº 2012 4345 0033-02.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Elivânia Duarte dos Santos, digitei.

 Primavera do Leste - MT, 27 de novembro de 2018.Elizandra Broch de 

Campos Silva

Gestor(a) Judiciário(a)Autorizado(a) pelo Provimento n° 56.2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000443-78.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANE BREITEMBACH AZEVEDO (AUTOR(A))

MARIO LUIZ FERNANDES AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT0012413S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRA GALVAO DA SILVA (RÉU)

ORCIONE DE ARAUJO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1000443-78.2016.8.11.0037; 

AUTOR(A): MARIO LUIZ FERNANDES AZEVEDO, MARCIANE 

BREITEMBACH AZEVEDO RÉU: ORCIONE DE ARAUJO, ELIANDRA 

GALVAO DA SILVA Tendo em vista as informações retro juntadas, novos 

endereços dos requeridos, designa-se a audiência de conciliação para o 

dia 30 de janeiro de 2019, às 13h00min, na sala de conciliação do Edifício 

do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam 

cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na 

oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste - MT, 21 de 

outubro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003040-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROFUTURA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO QUINTEIRO VACCARO OAB - MT15702/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAREN BERGAMASCHI MUSSI (EXECUTADO)

LEANDRO MUSSI (EXECUTADO)

 

Suspendo os presentes autos pelo prazo d e180(cento e oitenta ) dias 

conforme requerido no ID 16238717.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000552-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL PRIMAVERA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - GO21342 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ANTONIO PAIM (EXECUTADO)

CELLY MENEZES GALVAO PAIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONICA MANOELA DIOZ SENA OAB - MT0014101A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A PETIÇÃO 

DO ID 12867330.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007505-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE GUIMARAES FARIA (RÉU)

JUSCELINO BREDA DA SILVA (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 16593122, BEM COMO 

PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, COMPROVANDO O MESMO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007590-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVELINO SALVADOR DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 165587471, BEM 

COMO PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, COMPROVANDO O MESMO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007605-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CAPPELLESSO BELLO DE PAULA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 16580571, BEM COMO 

PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS, COMPROVANTE O PAGAMENTO DOS 

AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006340-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LAURENCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1006340-19.2018.8.11.0037; 
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AUTOR(A): ANTONIO LAURENCO DOS SANTOS RÉU: BANCO PAN S.A. O 

GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 30 de 

janeiro de 2019, às 13h30min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de 

que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na oralidade, 

no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste - MT, 21 de 

outubro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001887-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE MEDEIROS MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001887-78.2018.8.11.0037. AUTOR(A): THIAGO DE MEDEIROS 

MACHADO RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Frustrada a 

tentativa de composição, intime-se a parte requerida para especificar as 

provas que pretende produzir, justificando-as objetivamente, em 15 

(quinze) dias. Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o 

estado do processo (CPC, art.354-357). Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 24 de setembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003986-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIVALDO SOARES DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO ARAUJO RAMOS OAB - PB9294 (ADVOGADO(A))

SAVIGNY FILIPE DE ALBUQUERQUE TORRES OAB - PB23790 

(ADVOGADO(A))

THELIO QUEIROZ FARIAS OAB - PB9162 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003986-21.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: GIVALDO SOARES DE LIMA 

EXECUTADO: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA Vistos etc. A parte 

autora tem como atividade a advocacia, vinculada à tabela da OAB, 

presumindo-se, em princípio, possuir capacidade para pagar as despesas 

do processo sem prejuízo da sua manutenção. Destarte, havendo nos 

autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade e inexistindo justificativa idônea para o 

recolhimento ao final, intime-se a parte autora para comprovação do 

preenchimento dos referidos pressupostos, em 10 (dez) dias, nos moldes 

do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 28 de junho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130290 Nr: 2951-82.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

ADVOCACIA JOSE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO XAVIER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:49512/OABMT, FRANCISCO DUQUE DABUS - OAB:SP 248505, 

JOSÉ MARTINS - OAB:SP 84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 Certifico que nesta data os advogados das partes ficam INTIMADOS para 

manifestarem-se acerca da carta precatória devolvida, dentro do prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159560 Nr: 206-61.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte requerente para 

fornecer novo endereço do requerido, tendo em vista que a pesquisa de 

endereço forneceu o mesmo constante na inicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128594 Nr: 1495-97.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADROALDO LEITE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OMNI FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103587

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149182 Nr: 3937-02.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADEMIR ANTONIO ZANCAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HENRIQUE DA SILVA, APARECIDA 

BATISTA MARTINS SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32467 Nr: 695-84.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO MONTENEGRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:OAB/PE 1248-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER A. CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909-B, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - 

OAB:MT/10.931-A

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 
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acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25859 Nr: 2198-14.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lozar Reutov

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO DE OLIVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:31680/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GOMES DA SILVA - 

OAB:4957/MT

 Fica INTIMADO o exequente para indicar bens passíveis de penhora, ante 

o sucesso parcial do bloqueio de valore/bens. E ainda fica intimado o 

executado sobre o bloqueio de valores para que apresente 

embargos/impugnação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110146 Nr: 485-86.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINCLARI TRAMONTIN, IEDA ZANETTE 

TRAMONTIN, Otávio José Frasson, MIRIAM TRAMONTIN FRASSON, 

GRÉZIA TRAMONTIN DE ARIMATÉIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - 

OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:MT/19369/O, RONALDO MARTINS DE AMORIM - 

OAB:12633/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado das partes para 

manifestarem-se acerca do Auto de Avaliação do Sr. Oficial de Justiça 

juntada aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106394 Nr: 5444-37.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:15674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150020 Nr: 4412-55.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA & LORENZZON DE OLIVEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U G C MIRANDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: Não existe n°, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29160 Nr: 1472-06.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE KERN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:MT/4660-B, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 10752-B, ELOANE 

VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 29892 Nr: 2180-56.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONIR ALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DIBENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO 

- OAB:13057/MT, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:248.970

 Processo nº 2180-56.2004.811.0037 (Código 29892)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Ivonir Alves Dias

Executado: Banco Dibens S/A

Vistos etc.

Avalie-se o bem móvel, no prazo de 10 (dez) dias, ciente o oficial de 

justiça de que localizado o bem, o ato constará de vistoria e laudo, 

devendo, em qualquer hipótese, especificar: I - o bem, com as suas 

características, e o estado em que se encontram; II - o valor do bem (CPC, 

art.872) e em, eventual ausência de localização do veículo proceda-se a 

avaliação de forma indireta, mediante utilização da Tabela FIPE.

Em seguida, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para efeito de 

aferição de eventual saldo credor, com subsequente intimação das partes 

para manifestação em 5 (cinco) dias.

Concluídas as diligências, conclusos para análise do requerimento de 

levantamento de valores.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 23 de novembro de 2018.

 Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 14145 Nr: 2326-39.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MAZZONETTO RAVANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULRICH SIGMAR WALDOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, ROSECLER 

SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Certifico que nesta data o advogado Dr. ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA, 

fica INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 8000 Nr: 94-93.1996.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, VALDECI ANTONIO 

GUADAGNIN, VAGNER DONIZETE JESUS DE SOUZA, MAURO LUIZ 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 Processo nº 94-93.1996.811.0037 (Código 8000)
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Cumprimento de Sentença

Exequente: Antônio Carlos Mandu da Silva Executado: Banco Bradesco 

S/A

Vistos etc.

A parte exequente postula pela reconsideração da decisão judicial 

pretérita, todavia, a insurgência deve ser realizada por meio do recurso 

processual adequado.

Diante disso, deixo de conhecer o pedido de reconsideração do 

exequente (fls.470/472).

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de novembro de 2018.

 Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 17475 Nr: 2508-88.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME, NEDI SUCOLOTTI 

CRESPANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, METRO 3 - 

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 Processo nº 2508-88.2001.811.0037 (Código 17475)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Crespani e Sucolotti LTDA e Espólio de Neidi Sucolotti

Executados: Banco do Brasil S/A e Outro

Vistos etc.

Intime-se a parte executada para manifestar-se sobre o pedido de 

habilitação processual (fls.683), no prazo de 5 (cinco) dias.

Expirado o prazo, sem insurgência da parte, determino o prosseguimento 

do feito e autorizo a expedição de alvará, na forma postulada (fls.683 

verso), mediante prévio cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da 

CNGC.

Certifique-se sobre a efetiva apresentação de impugnação pelos 

executados.

Em seguida, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a conferência 

do calculo exequendo.

Aportando-se o cálculo judicial, intimem-se as partes para regular 

manifestação em 5 (cinco) dias.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 23 de novembro de 2018.

 Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141759 Nr: 579-29.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCEUS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - 

ME, RAPHAEL APARECIDO DE MELO BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007514-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR KRUMMENAUER OAB - MT21906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007514-63.2018.8.11.0037. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSE CARLOS DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AYMORE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO c/c TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

proposta por JOSÉ CARLOS DA SILVA em face de AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, ambos qualificados. Alega, em 

síntese, que firmou um contrato de financiamento, garantido por alienação 

fiduciária em 02/05/2016 junto à requerida, na importância de R$11.700,00 

(onze mil e setecentos reais), para aquisição de um veículo, modelo GOL 

1.0, marca VOLKSWAGEN, ano 2008, CHASSI nº 9BWAA05U29P002632, 

RENAVAM nº 000116298375, placa AQU 7740 e cor PRETA. Aduz que, 

em julho deste ano, o requerente deixou de adimplir o contrato, diante de 

problemas pessoais. Informa que até o presente momento já foi pago a 

requerida o valor de R$ 14.133,42 (quatorze mil cento e trinta e três reais 

e quarenta e dois centavos), sendo este valor relativo a 27 (vinte e sete) 

parcelas das 48 (quarenta e oito) que foram acordadas. Posteriormente, 

buscou a quitação junto à credora para realizar o pagamento amigável das 

parcelas devidas (07/2018 e 08/2018), tendo sido informado que seriam 

enviados os boletos atualizados, o que não ocorreu. Todavia, continuou 

adimplindo as parcelas posteriores (09/2018 e 10/2018). Afirma que, 

mesmo adimplindo com as parcelas pactuadas no contrato de 

financiamento, teve o seu carro apreendido na data de 09/11/2018 (autos 

nº 1006935-18.2018.8.11.0037). Assim, requer, em sede de tutela 

antecipada, consignar o valor devido das parcelas em atraso, que foi 

impedido de efetuar o pagamento, a proibição da inscrição do nome do 

requerente junto à SERASA/SPC/BACEN e outros órgãos similares, que o 

requerido se abstenha de comunicar a terceiros órgãos cadastrais de 

inadimplentes, inclusive Tabelionato de Títulos, Notas e Protestos, sob 

pena de multa diária por descumprimento, bem como que seja mantido na 

posse do veículo financiado até decisão final. No mérito, pugna pela 

procedência da ação, dando-se quitada a divida e extinguindo a obrigação 

com a requerida. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. Recebo a 

inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de se 

registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido 

de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, o autor, na 

tentativa de acertar seu débito em atraso com a requerida, foi 

surpreendido pela busca e apreensão do seu veículo, motivo pelo qual 

ajuizou esta demanda, onde, inclusive, depositou o valor que entende 

devido, na importância de R$1.664,38 (um mil seiscentos e sessenta e 

quatro reais e trinta e oito centavos), referente aos meses 07/2018 e 

08/2018. Em que pese à consignação em pagamento seja uma modalidade 

de adimplemento das prestações, independente da anuência da credora, 

mediante depósito ofertado em juízo, não pode o devedor fiduciante dela 

se utilizar para se esquivar de cumprimento das disposições legais 

decorrentes de contrato de financiamento com garantia de alienação 
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fiduciária, como aqui ocorreu. Insta mencionar que o autor foi notificado 

para pagamento das parcelas devidas, não tendo quitado, era direito da 

requerida exigir a totalidade do débito (parcelas vencidas e vincendas), 

não podendo a parte se utilizar de pretexto (ação consignatória, no caso) 

para se eximir das consequências do vencimento antecipado do débito. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 

INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. 

IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA CONSIGNATÓRIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO PELA PERDA DO OBJETO. ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. DA AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. A ação de consignação empagamento 

não se presta para o intento pretendido pelo devedor fiduciante, ou seja, 

forçar o credor fiduciário a receber as parcelas que entende como 

devidas, sem observar o vencimento antecipado do débito, nos termos do 

que dispõe o artigo 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69. Destarte, vai 

reformada a sentença para julgar improcedente a ação consignatória. DA 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O pagamento da integralidade da dívida 

apontada pelo credor na inicial enseja a perda superveniente do objeto, e 

não a improcedência da ação de busca e apreensão. Sentença 

reformada. Invertidos os ônus sucumbenciais. APELO PROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70074400292, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 

24.05.2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. CARACTERIZAÇÃO DA 

MORA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. O 

mero ajuizamento de ação de consignação em pagamento não 

descaracteriza a mora do devedor fiduciário. Após o cumprimento da 

liminar expropriatória, o devedor fiduciante possui o prazo de cinco dias, 

contados da execução da medida liminar, para purgar a mora, realizando o 

pagamento integral da dívida, sob pena de consolidação da propriedade e 

da posse plena do bem no patrimônio do credor. Precedente STJ. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70078742343, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 20/08/2018). (TJ-RS - 

AI: 70078742343 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de 

Julgamento: 20/08/2018, Décima Terceira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 22/08/2018). Assim, o ajuizamento da 

ação de consignação em pagamento quando a parte já havia sido 

constituído em mora e após o ajuizamento da ação cautelar de busca e 

apreensão, inclusive, não tem o condão de descaracterizar a mora. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Com a resposta, sendo informado 

novo endereço da parte ré, e realizado o depósito, cite-se a requerida 

para levantamento do valor consignado ou apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Apresentada contestação, e sendo alegado 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, intime-se o 

requerente, para, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. 

Sem prejuízo, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da 

hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda, 

holerite carteira de trabalho e outros), sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 

22 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007672-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO SABADINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT0010933S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARCIO ROMAGNOLI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007672-21.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: EVERALDO SABADINI 

EXECUTADO: LUIZ MARCIO ROMAGNOLI Vistos. Analisando os autos, 

verifico que não consta o pagamento das custas processuais de 

distribuição. Assim, determino o recolhimento das custas processuais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007712-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAC OSEIAS RODRIGUES FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007712-03.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ISAC OSEIAS RODRIGUES FERREIRA 

Vistos. Analisando os autos, verifico que não consta o pagamento das 

custas processuais de distribuição. Assim, determino o recolhimento das 

custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 

290 do Código de Processo Civil. Outrossim, verifico que o requerente 

atribuiu o valor da causa em R$ 4.070,62 (quatro mil, setenta reais e 

sessenta e dois centavos), sendo que nas ações fundadas em contratos 

de alienação fiduciária o valor conferido à causa deve corresponder ao 

saldo devedor em aberto, que engloba as prestações vencidas e não 

pagas, bem como as vincendas, que neste caso é de R$ 30.427,58 (trinta 

mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos), 

conforme informado na inicial (ID nº 16658779, pág. 03) e na planilha de 

débito (ID nº 16659041). Nesse sentido: RECURSO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – VALOR DA CAUSA. Nas ações fundadas em contratos de 

alienação fiduciária o valor atribuído à causa deve corresponder ao saldo 

devedor em aberto, que engloba as prestações vencidas e não pagas, 

bem como as vincendas. Precedentes deste Tribunal. Decisão mantida. 

Recurso de agravo não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

20310167920168260000 SP 2031016-79.2016.8.26.0000 (TJ-SP) Data de 

publicação: 14/03/2016). Deste modo, intime-se a parte autora, na pessoa 

de seu advogado para, no mesmo prazo, emendar a inicial corrigindo o 

valor da causa, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 26 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007713-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR SOARES MOTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007713-85.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: VALDEIR SOARES MOTA Vistos. 

Analisando os autos, verifico que não consta o pagamento das custas 

processuais de distribuição. Assim, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Outrossim, verifico que o requerente atribuiu o valor da 

causa em R$ 5.158,90 (cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa 

centavos), sendo que nas ações fundadas em contratos de alienação 

fiduciária o valor conferido à causa deve corresponder ao saldo devedor 

em aberto, que engloba as prestações vencidas e não pagas, bem como 

as vincendas, que neste caso é R$ 15.873,04 (quinze mil, oitocentos e 

setenta e três reais e quatro centavos), conforme informado na inicial (ID 

nº 16659324, pág. 03) e na planilha de débitos (ID nº 16659543). Nesse 

sentido: RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO 
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FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA. Nas 

ações fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor atribuído à 

causa deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as 

prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas. Precedentes 

deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso de agravo não provido. (TJ-SP - 

Agravo  de  Ins t rumento  A I  20310167920168260000  SP 

2031016-79.2016.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 14/03/2016). 

Deste modo, intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado para, 

no mesmo prazo, emendar a inicial corrigindo o valor da causa, sob pena 

de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 e 

485, III, ambos do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 

2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007737-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA CRISTINA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007737-16.2018.8.11.0037. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: MARA CRISTINA DA SILVA Vistos. Analisando os autos, 

verifico que não consta o pagamento das custas processuais de 

distribuição. Assim, determino o recolhimento das custas processuais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007694-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA CEZAR OAB - MT22390/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELCIUS ARANTES DORIA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de penhora e 

avaliação , no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007702-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ALEIXO VALERIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GERADOR S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007702-56.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): IVAN ALEIXO VALERIO RÉU: BANCO GERADOR S.A Vistos. 

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por IVAN 

ALEIXO VALERIO em face de BANCO AGIPLAN, atual AGIBANK S/A, 

devidamente qualificados nos autos. Alega, em síntese, que é aposentado 

por invalidez e que, devido a problemas financeiros, contraiu, em meados 

do ano de 2015, empréstimos junto ao banco requerido. Aduz que foi 

informado pelo requerido que a dívida total remontava à quantia de R$ 

9.043,51 (nove mil e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos), e 

que já fora dividido em 11 parcelas de R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos 

reais) cada, já computados os juros e encargos contratuais. Assevera 

que tal crédito se mostrou oneroso, razão pela qual o requerente buscou o 

requerido com vistas a tentar uma negociação que tornasse possível o 

adimplemento da dívida. Informa que percebe como líquido o salário no 

valor de R$ 2.635,97 (dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa 

e sete centavos), já estando descontado deste valor outros empréstimos 

consignados realizados com outras instituições bancárias, sendo que o 

valor da soma das parcelas dos contratos vigentes com o requerido 

correspondem a mais de 53,00% de seu salário. Requer a concessão de 

tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos a 30% (trinta 

por cento) de seu salário. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a 

entrada em vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela 

provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. 

Nestes termos: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência”. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 

300 do Novo Código de Processo Civil, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Partindo 

dessas premissas, no caso dos autos, o requerente pleiteia limitação dos 

descontos realizados pela instituição financeira requerida, na conta 

corrente onde este percebe seus vencimentos, em 30% de sua renda, 

visto que atualmente os descontos alcançam a percentual de 53%. 

Conforme estabelece o artigo 6º, §5º da Lei 10820/03, a qual dispõe sobre 

a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, é 

permitido às instituições financeiras o desconto de 35% dos valores 

recebidos a título de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime 

Geral de Previdência Social, desde que previsto em contrato, sendo que 

5% se destinam exclusivamente às despesas e saques de cartões de 

crédito. Neste sentido, tem sido o entendimento jurisprudencial quanto à 

aplicação analógica do limite previsto no dispositivo supramencionado aos 

débitos em conta corrente na qual a parte perceba seus rendimentos: 

RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTACORRENTE. 

POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. 

SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 

ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL 

VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Validade da cláusula 

autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das 

prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta 

utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não 

podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida 

percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios 

(Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do mínimo existencial, 

em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o 

tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1584501/SP, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

06/10/2016, DJe 13/10/2016). Assim, resta demonstrada a probabilidade 

do direito invocado, uma vez que, não se tratando o débito de despesas e 

saques provenientes de cartões de crédito, deve ser observado o limite 

de 30% para a realização dos descontos discutidos neste feito. Ademais, 

em sede de cognição sumária, tendo o requerente demonstrado o 

excesso de descontos em sua conta corrente, referente aos empréstimos 

realizados junto ao requerido, e considerando os documentos acostados 

aos autos, em especial o extrato do INSS (ID nº 16648459) e o extrato da 

conta bancária do autor (Id nº 16648450/16648453), comprovam a 

existência dos aludidos descontos mensais, resta configurada a 

verossimilhança das alegações iniciais. Outrossim, ainda que possa existir 

contrato no qual hajam cláusulas autorizando os descontos excedentes, 

ultrapassado o limite legal, resta prejudicada a subsistência do autor e de 

sua família, visto que este aduz possuir, no valor recebido a título de 

aposentadoria por invalidez, sua única fonte de renda, estando presente, 

no caso em tela, o perigo de dano. Neste sentido: AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO - gratuidade da justiça – Pretensão de reforma da r. 

decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça – Cabimento – 

Hipótese em que foram apresentados documentos que corroboram a 

alegada insuficiência de recursos para arcar com os gastos do processo 

– RECURSO PROVIDO NESTA PARTE. - TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA, EM CARÁTER ANTECEDENTE – DESCONTOS – LIMITAÇÃO - 

Descontos em conta corrente e em folha de pagamento - Pretensão de 

reforma da decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada antecedente 

(CPC, arts. 303 e 304) para limitar em 30% dos rendimentos do mutuário os 

descontos realizados para satisfação do crédito – Cabimento parcial – 

Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação de direito 

material, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano estão 

suficientemente demonstrados, de modo a justificar a concessão da tutela 

antecipada pretendida - Descontos decorrentes dos empréstimos 

contraídos que, todavia, devem ser limitados em 35% (trinta por cento) 

sobre o valor dos vencimentos percebidos pelo mutuário, de modo a 

garantir o seu sustento e o de sua família até o julgamento final da 

demanda – Limitação consoante o que determina o Decreto-Estadual nº 

60.435/14 – Possibilidade de redução do percentual de desconto em folha 

de pagamento em razão de fato superveniente, e ainda que a contratação 

originária tenha observado regularmente a margem consignável - Limitação 

que não impossibilita a continuidade da cobrança por quaisquer outras 

vias, que não o desconto consignado - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO NESTA PARTE. (TJ-SP 22107851320178260000 SP 

2210785-13.2017.8.26.0000, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da 

Fonseca, Data de Julgamento: 30/11/2017, 13ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 30/11/2017). Assim, não obstante as limitações 

probatórias desse limiar de processo, satisfeitos e presentes mostram-se 

os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo imperiosa a 

concessão da tutela requerida. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA PLEITEADA para determinar que o requerido limite os 

descontos realizados na conta corrente indicada na inicial (ID nº 

16648445, pág. 2) à 30% do valor líquido do salário do autor, sob pena de 

multa diária, que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais). Sem prejuízo ao 

acima exposto e de acordo com o artigo 3º, §3º, do Código de Processo 

Civil, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual 

de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo 

ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente na audiência 

inicial. Desta forma, em respeito à primazia da autocomposição, 

designa-se audiência de conciliação para o dia 14/02/2019, às 16h20min, 

a ser realizada pelo conciliador, na “sala de conciliação” na sede do 

Fórum. Cite-se e intime-se o banco requerido para comparecer a 

audiência, constando no mandado que este deverá encaminhar 

representante com poderes para transigir. Conste que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Não havendo acordo, ou se 

qualquer parte não comparecer na sessão designada, independente de 

intimação, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil. 

Apresentada contestação, e sendo alegado fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor, intime-se o requerente, para, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Defiro o pedido de item “d”, 

devendo a parte requerida apresentar os contratos realizados entre as 

partes, referente aos débitos discutidos nestes autos. Defiro o pedido de 

justiça gratuita em favor da parte autora. Via digitalmente assinada da 

decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil, 

fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000613-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BREMENIO CONCRETOS E ARGAMASSAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA HONORIO KREBS EIRELI - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000613-79.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): BREMENIO CONCRETOS E ARGAMASSAS LTDA - ME RÉU: 

ROSANGELA HONORIO KREBS EIRELI - ME Vistos. Defiro o requerimento 

de penhora on line. Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora. Inclua-se a minuta de bloqueio. Realizada a penhora, a parte 

executada deverá ser intimada para, querendo, opor embargos. Caso o 

valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, defiro o 

pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente encontrados, 

através do sistema RENAJUD. Proceda-se às diligências a fim de se incluir 

a restrição no veículo registrado em nome dos executados, junto ao 

DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD. Realizada a diligência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre o que lhes entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006145-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL NETO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não contestou a ação, 

apesar de citada. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002656-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDUCIRLENE DIVINA DIAS (EXECUTADO)

D. DIAS & CRUZ LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que foram encontrados vários endereços em nome do 

executado, deste modo, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para, 

no prazo de 05 dias indicar em qual endereço deverá ocorrer a citação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002263-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ROBERTO ALVES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para apresentar 

o resumo da inicial, que deverá ser encaminhado no email da secretaria: 

pri.3civel@tjmt.jus.br, no prazo de 05 dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005142-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARQUES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006612-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYZA CAMPOS NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006612-13.2018.8.11.0037 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: RAYZA CAMPOS NOGUEIRA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por 

BANCO AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em 

face de RAYZA CAMPOS NOGUERIA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Compulsando os autos, verifico que foi ajuizada pelo requerido 

uma Ação de Consignação em Pagamento (5139163-52.2018.8.09.0100) 

em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Luiziânia – GO, distribuída em 

26/03/2018. Assim, constato conexão entre os feitos analisados, vez que 

apresentam idênticos pedidos, causa de pedir e identidade de partes, além 

do risco iminente de proferirem-se decisões conflitantes em feitos que 

tratam de mesma matéria. Desta forma, havendo a conexão entre as 

ações, o Juízo prevento para analisar a presente ação é da 1ª Vara Cível 

da Comarca de Luiziânia – GO. Ante o exposto, a fim de evitar eventuais 

decisões contraditórias, DETERMINO a remessa deste feito, para a 

Primeira Vara Cível da Comarca de Luiziânia - GO, com as nossas 

homenagens, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004968-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITALE AGRO NUTRICAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTSAFRA AGRONEGOCIOS EIRELI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o pagamento da certidão de registro de penhora, para posterior 

expedição, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001892-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA KHAFIF DAYAN OAB - SP131646 (ADVOGADO(A))

CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY OAB - MT0011238A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE ALVES AMORA (REQUERIDO)

FABRICA DE ARAMES QUIK-LINK LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data as partes executadas não pagaram o 

débito e não ofereceram embargos, apesar de citadas. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para requerer o que de 

direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000043-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO CAVALCANTE FERREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

NEOFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

VANESSA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar o pagamento da certidão de registro de penhora, no prazo de 

05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003382-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JOBIM AMARAL BORGES (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não manifestou sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, apesar de intimada pelo DJE. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para requerer o que de 

direito, sob pena de extinção , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004497-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELON PRESTADORA DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004497-19.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DE 

PRIMAVERA DO LESTE RÉU: MICHELON PRESTADORA DE SERVIÇOS 

AGRÍCOLAS LTDA - EPP Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada 

por ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DE PRIMAVERA 

DO LESTE - APROCAM em face de MICHELON PRESTADORA DE 

SERVIÇOS AGRÍCOLA LTDA - EPP, ambos qualificados nos autos. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de 

título executivo, de modo que a monitória é pertinente (art. 700, Código de 

Processo Civil). Não estando presentes as hipóteses de improcedência 

liminar do pedido, defiro a expedição de mandado de pagamento e 

concedo ao requerido o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor 

da causa, conforme determinação legal do artigo 701, caput, do Código de 

Processo Civil, ficando isento do pagamento de custas processuais se o 
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cumprir no prazo, nos termos do §1º do artigo supracitado. Fica facultado 

ao requerido, no mesmo prazo, opor, nos próprios autos, Embargos à 

Ação Monitória, alertando-o de que, nos termos do artigo 702, §2º, do 

Código de Processo Civil, quando este alegar que o autor pleiteia quantia 

superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende 

correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, 

sob pena de rejeição liminar, se esse for o único fundamento. Ainda, 

poderá o requerido, no prazo para oposição dos Embargos, reconhecendo 

o crédito do requerente e, comprovado o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor objeto da pretensão monitória, acrescido das custas e dos 

honorários advocatícios de 5% (art. 701, parte final, do Código de 

Processo Civil), requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescida da correção monetária e dos juros legais, 

nos termos dos artigos 916 c/c 701, §5º, ambos do Código de Processo 

Civil. Fica o requerido alertado de que, não sendo cumprido o mandado, 

não sendo opostos Embargos Monitórios e não sendo requerido o 

parcelamento na forma dos artigos acima citados, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, na forma do artigo 702, §8º, do Código de 

Processo Civil, seguindo-se à fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Cite-se. 

Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, 

a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 07/02/2019 às 15h20min, a ser realizada pelo 

conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Intimem-se as partes, na 

pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem a audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, 

carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da 

faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 05 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005872-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003963-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RUBI LTDA (RÉU)

SINAL VERDE SERVICE LTDA. (RÉU)

RAPIDO CHAPADENSE VIACAO LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003963-75.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): RENAN LUIS GOMES MENDONCA RÉU: SINAL VERDE SERVICE 

LTDA., EXPRESSO RUBI LTDA, RAPIDO CHAPADENSE VIACAO LTDA - 

EPP Vistos. Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela parte 

requerente quanto à decisão de ID nº 14593739, que indeferiu o pedido de 

gratuidade judiciária. Contudo, tal pedido não merece acolhimento por não 

encontrar respaldo no ordenamento jurídico. Desta feita, INDEFIRO o 

pedido de ID nº 15529874, mantendo a decisão de ID nº 14593739 na 

íntegra, por seus próprios e suficientes fundamentos. Sem prejuízo, 

autorizo o recolhimento das custas e taxas processuais ao final do 

processo, nos termos do provimento nº 18/2012 – CGJ. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006224-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRAVATAI MADEIRAS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ BATTISTON (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006224-47.2017.8.11.0037. AUTOR(A): GRAVATAI MADEIRAS LTDA - 

EPP RÉU: JOAO LUIZ BATTISTON Vistos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA 

DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO ajuizada por GRAVATAI MADEIRAS LTDA 

– EPP em face de JOAO LUIZ BATTISTON, todos devidamente qualificados 

nos autos. No ID nº 14501188, as partes realizaram composição amigável 

e pugnaram pela homologação do acordo e a suspensão do feito até o 

respectivo pagamento. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve acordo entre as partes litigantes, 

devidamente representadas por seus procuradores, as quais estabelecem 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido 

nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em 

consequência, requerem a suspensão do feito até a liquidação final da 

dívida. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução 

pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, o ACORDO 

acima entabulado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão. Determino a 

suspensão do feito até maio de 2019. Decorrido o prazo de suspensão, 

intimem-se as partes para informarem se o acordo foi integralmente 

cumprido. Custas e despesas processuais (11842569). Honorários 

advocatícios nos termos do acordo. Após, certifique-se e concluso para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 05 de novembro 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000237-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CLARES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000237-30.2017.8.11.0037. AUTOR: FRANCISCA CLARES MARTINS RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por 

FRANCISCA CLARES MARTINS contra PORTO SEGURO CIA. DE 

SEGUROS, ambos qualificados. Alega que, em 08/11/2016, foi vítima de 

acidente automobilístico, o qual resultou sua invalidez permanente, bem 

como informa que sofreu lesão permanente no membros inferior e superior 

direitos. Assim, requer a condenação da requerida ao pagamento no valor 

de R$ 13.500,00, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária 

de acordo com o INPC. A inicial veio com documentos Id. 

4664330/4664325. No Id. 4834719, recebimento da inicial com deferimento 

da justiça gratuita. Citada, a requerida apresentou contestação, 

suscitando, preliminarmente, necessidade de inclusão da seguradora líder 

no polo passivo da ação, falta de interesse de agir ante a invalidade do 

documento apresentado pelo autor como comprovante da realização de 

pedido administrativo anterior, a impossibilidade do ônus sucumbencial ser 
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atribuído a seguradora ré, a ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo. No mérito, alega a 

inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

ausência de comprovante da invalidez alegada, necessidade de 

graduação do valor eventualmente devido de acordo com a lesão e, ainda, 

impugna todos os argumentos trazidos na inicial (Id. 5592930). No Id. 

6037925, apresentação de impugnação pela parte autora. No Id. 8224365, 

aportou laudo realizado por perito judicial, tendo as partes se manifestado 

nos Ids. 8682562/8706218. É o relato. Fundamento e decido. Inicialmente, 

deve ser consignado que no caso em tela o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há 

necessidade de produção e provas, razão pela qual, em observância aos 

princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, 

passo a julgar antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. Há 

preliminares aventadas pela parte requerida, de modo que passo a 

analisa-las. Da alteração do polo passivo para a Seguradora Líder: Com 

relação à alegação de necessidade de inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da ação, conforme entendimento já pacificado pela 

jurisprudência pátria, esta mostra-se desnecessária, visto que o artigo 7ª 

da Lei 6.194/74 dispõe que todas as seguradoras que operam o sistema 

de Seguro DPVAT podem ser demandadas para efeitos de ressarcimento 

indenizatório. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - 

REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE EXCLUSÃO 

DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE – 

DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS 

GASTOS COM TRATAMENTO BUCO MAXILO (SERVIÇOS 

ODONTOLÓGICOS) - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA DE DÚVIDAS – 

REEMBOLSO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO 

DESPROVIDO. Não merece guarida a pretensão da ré de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no polo passivo 

da lide, porquanto a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput, da Lei nº 6.194/74, 

com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Se restou comprovado pelo 

autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente 

de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de 

saúde ortodôntico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a 

que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, 

mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações em sede 

recursal. Nos casos de reembolso de despesas médico-hospitalares e 

suplementares “A correção monetária incide da data do desembolso da 

quantia pela autora.” (TJ/MT – RAC nº 86.451/2011). Os honorários 

advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação em consonância com o disposto no artigo 20, § 3º do Código 

de Processo Civil, hão de ser mantidos. (TJ-MT - APL: 

00034414620138110003 150404/2013, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/05/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2014) APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EVENTO MORTE. 

ATROPELAMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

DESNECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização 

do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), em 

face do óbito da genitora da parte autora, que fora vítima de 

atropelamento, julgada procedente na origem. Preliminar Inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo - Em razão da existência de consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operam o seguro objeto da Lei nº 6.194/74 (DPVAT), qualquer seguradora 

integrante do referido consórcio pode ser demandada para efeitos de 

ressarcimento indenizatório. Desnecessidade da inclusão da Seguradora 

Líder S.A. no polo passivo da lide. De acordo com a redação do artigo 3º, 

inciso I, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida 

quando da existência de morte. Comprovado o nexo causal entre o sinistro 

e a morte da beneficiária através da certidão de óbito (fl. 18), Boletim de 

Ocorrência policial (fls. 19/20), denúncia oferecida pelo MP contra o autor 

do acidente de trânsito (fls. 82/83), bem como cópia do inquérito policial e 

do auto de necropsia juntado nas fls. 84/87), é... devido o pagamento da 

indenização em favor da herdeira da vítima. Nexo causal devidamente 

comprovado, a indenização se faz imperiosa. Pagamento deverá ser 

realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, 

com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e 

da Súmula 580 do STJ. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos 

termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. 

APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70077834513 RS, Relator: Niwton 

Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018). Da Ausência de 

Interesse de Agir – Do Requerimento Administrativo Prévio: A requerida 

arguiu ausência de interesse de agir, já que a parte autora não esgotou a 

via administrativa para cobrar o seguro. Verifico, no entanto, que a 

requerente juntou aos autos (Id. 4664329) cópia do requerimento 

administrativo. Quanto à validade do referido documento para constituir 

comprovante da realização de pedido administrativo anterior, torna-se 

desnecessária a comprovação, uma vez que, o prévio ingresso na via 

administrativa não é condição para a propositura da ação de cobrança, 

sob pena de infringir o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, que 

garante a todos o acesso à justiça. Esse, inclusive, é o entendimento dos 

Tribunais: ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE PRÉVIO PEDIDO NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE PAGAMENTO - DESNECESSIDADE – 

PLEITO DA SEGURADORA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – REJEIÇÃO. A comprovação do 

requerimento prévio no âmbito administrativo e da recusa da seguradora 

no atendimento ao pedido não constituem pressupostos ou condições de 

admissibilidade para a propositura da ação de cobrança de indenização de 

seguro obrigatório. No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse 

processual do autor, consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a 

indenização que entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), 

sob pena de ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça 

(art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM 

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - 

INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA 

LEI Nº 6.194/74, RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO 

COM A VOCAÇÃO HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 

CONFIRMAÇÃO POR SEUS FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – 

RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a ré fundamentos suficientes a 

modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu a procedência da 

ação no sentido de condená-la a pagar a indenização pleiteada (R$ 

6.500,00) a título de seguro DPVAT, relativa à metade do valor previsto na 

Lei nº 6.194/74, relegada a outra metade à irmã de acordo com a vocação 

hereditária, em decorrência da morte do genitor do autor em acidente 

automobilístico, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos 

fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do 

Regimento Interno deste Tribunal. (TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, 

Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Outrossim, 

o Poder Judiciário, sempre que acionado, deve garantir às partes a 

prevalência do direito. Sendo assim, rejeito a preliminar. Do Princípio da 

Causalidade e da Sucumbência Autoral Alega a requerida que não deu 

causa ao ajuizamento da ação e que não teve respeitado seu direito de 

pagar voluntariamente a indenização, sendo assim, não pode ser 

penalizada com os custos da ação judicial. Dispõe os artigos 82, § 2º, e 

85, ambos do Código de Processo Civil que: "A sentença condenará o 

vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou" e "A sentença 

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". 

Tendo em vista que o prévio ingresso na via administrativa não é condição 

para a propositura da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), 

incabível a presente alegação, devendo a parte vencida suportar 

integralmente o ônus de sucumbência. Comprovante de Residência em 

Nome de Terceiro - Ausência de Pressuposto de Constituição e de 

Desenvolvimento Válido e Regular do Processo. Aduz a requerida que 

cabe a parte autora instruir a inicial com os documentos comprobatórios 

dos motivos fixadores da competência do Juízo, sob pena de incorrer em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 210 de 1025



ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, nos termos do artigo 320 do Código de Processo 

Civil, relativamente à certeza do verdadeiro endereço da parte autora e ou 

local do acidente, conforme escolha da parte, sendo que a parte autora 

juntou comprovante de residência em nome de terceiro alheio ao feito, o 

que não supre a determinação legal nem justifica o critério de aforamento 

adotado pela parte. No caso em tela, verifica-se que a inicial preencheu os 

requisitos do artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil, pois a 

comprovação de endereço não é requisito previsto, bastando a sua 

declinação. Nesse sentido, cito a jurisprudência: AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. 

No caso, descabe o indeferimento da inicial, a qual preencheu os 

requisitos do art. 282, do CPC. Ademais, a comprovação de endereço não 

é um destes requisitos, bastando a sua declinação. De outro lado, o autor 

instruiu a inicial com conta telefônica da pessoa com quem reside, a qual 

declarou de próprio punho que o mesmo também mora naquele local. 

Sentença desconstituída para possibilitar o normal prosseguimento do 

feito. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70062956941, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira 

Gailhard, Julgado em 27/05/2015). Dessa forma, bastaria a declinação do 

endereço por parte da requerente para que a inicial preenchesse os 

requisitos necessários. No entanto, verifico que o endereço contante no 

prontuário de atendimento médico, boletim de ocorrência, procuração e 

declaração de hipossuficiência juntados (Id. 4664330/4664325) é o mesmo 

que o informado na inicial, ratificando a declinação, razão pela qual rejeito 

a preliminar. Afastadas as preliminares suscitadas, passo a apreciação do 

mérito. Da insuficiência probatória do registro de ocorrência juntado: A 

parte requerida alega que o boletim de ocorrência é documento 

imprescindível para propositura da ação e que o boletim de ocorrência 

comunicado pela própria parte à Autoridade Policial, posteriormente ao 

acidente, não possui a mesma força probante do que aquele lavrado pela 

referida Autoridade Policial. O prontuário de atendimento médico (Id. 

4664330), que identificam a vítima e estão devidamente registrados nos 

órgãos competentes, com assinatura do responsável, goza de presunção 

de veracidade. Ressalto, ainda, que o boletim de ocorrência não é 

documento indispensável para comprovação do dano causado, inclusive é 

o entendimento dos Tribunais: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE 

OUTROS MEIOS DE PROVA –QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM 

VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA 

– POSSIBILIDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - 

PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não é documento 

imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem 

outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. 2. Os 

honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não 

devem ser modificados. (TJ-MT - APL: 00196169320168110041 

47517/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de 

Julgamento: 07/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 09/06/2017). Id. 4664330, consta prontuário de atendimento 

médico, com horário e identificação da vítima. Da Inexistência de Prova da 

Invalidez: Arguiu, também, que a autora não apresentou toda a 

documentação indispensável à propositura da ação, em especial os 

exigidos no artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 6.194/74, não demonstrando 

invalidez permanente, porque não há laudo emitido pelo IML. Ocorre que o 

laudo do IML não é o único meio de prova capaz de demonstrar a 

invalidez, tanto que a Lei 6. 194/74, em seu artigo 5º dispõe que a 

indenização será paga mediante simples prova do acidente. Vejamos: “Art. 

5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” E este tem sido o entendimento do nosso 

Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML E 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE 

OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O laudo do Instituto Médico Legal e o Boletim de Ocorrência 

não são documentos imprescindíveis nas ações de cobrança do seguro 

obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade 

do alegado. (TJ-MT - APL: 00215810920168110041 53318/2017, Relator: 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2017, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

21/06/2017). A prova da invalidez da parte autora está demonstrada pela 

pericia médica colacionada no processo no Id. 8224365. Da 

Constitucionalidade das Leis nº 11.482/07 e nº 11.945/09: Alega a 

requerente que as Leis nº 11482/07 e nº 11.945/09 são incompatíveis com 

a Constituição Federal. No entanto, não há que se falar em 

inconstitucionalidade delas, pois o Supremo Tribunal Federal julgou 

improcedentes as ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.350 e 4.627, 

que questionavam as referidas leis. Neste sentido, cito jurisprudência: 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

DE INDENIZAÇÃO. SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06. 

INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 11.482/07 E 11.945/09 AFASTADA. 

ADINS Nº 4.627 E 4.350 JULGADAS IMPROCEDENTES PELO PLENÁRIO DO 

C.STF. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE DEVE SER PAGA 

PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO. APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 474 DO STJ. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA. 

LAUDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE INEXISTE DANO PATRIMONIAL 

FÍSICO SEQUELAR. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA 

COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 

COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES 

PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE A PARTIR DA MEDIDA PROVISÓRIA 

340/06. INADMISSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA DATA DO EVENTO 

DANOSO. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS 

REPETITIVOS, JULGAMENTO DA QUESTÃO PELO C. STJ. RESP. 

1.483.620/SC. MORA DA SEGURADORA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DA RÉ. CABIMENTO (ART. 85, 

§ 11, DO CPC). Apelação improvida, com determinação. (Processo 

1003261-10.2015.8.26.0590; Orgão Julgador: 34ª Câmara de Direito 

Privado; Relator: Cristina Zucchi; Publicação: 18/12/2017; Julgamento: 18 

de Dezembro de 2017). Por tanto, incabível a presente alegação da parte 

autora, de forma que a indenização deverá ser paga proporcional ao grau 

de invalidez, conforme dispõe a súmula 474 do STJ. Dos Valores da 

Indenização: O seguro DPVAT foi criado pela Lei 6.194/74 e é obrigatório 

para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas. A lei traz as situações em que é 

cabível a indenização: a morte, invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares sob forma de 

reembolso, e despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. 

A autora alega, inicialmente, que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, 

pois o acidente que sofreu lhe resultou invalidez permanente. A Lei nº 

6.194/74, em seu art. 3º, estabelece: “Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada.” A mesma lei em seu artigo 5º 

também estabelece: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Necessário para a concessão do seguro 

DPVAT a demonstração dos seguintes requisitos: a) invalidez permanente 

b) simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. A parte autora comprovou o acidente automobilístico 

pelo prontuário de atendimento médico (Id. 4664330) e perícia médica (Id. 

8224365). No caso dos autos, o laudo pericial apontou a existência de 

nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, que resultou 

em invalidez leve (25%) em membro inferior direito (70%). A lei não exige 

que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que comprovar o 

acidente com um documento específico; apenas diz que deve haver 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. Provada a invalidez permanente da autora pelo laudo 

de avaliação médica, caracterizada está à responsabilidade da 

seguradora, o que impõe o pagamento do indenizável securitário. O 

pagamento deve ser realizado de acordo com a Lei 11.482/2007 e 

11.945/2009, que fixa o valor da indenização do seguro DPVAT para os 

casos de invalidez permanente em até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), matéria que já esta pacificada pelos Tribunais e 

uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença 

da Seguradora Líder no polo passivo da demanda naõ é obrigatória, sendo 
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permitido à vitima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da 

parte autora, nos termos do art. 5º, caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a 

indenização securitária. 3. Graduação da invalidez. Mostra-se necessária 

a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório 

DPVAT. Questão pacificada em razão do julgamento do REsp 1.246.432, 

submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de 

Processo Civil/73) e Súmula 474 do STJ. 4. Indenização devida, 

considerando o grau de invalidez apurado na perícia. Redução do valor 

estipulado na sentença. 5. Correção monetária. Incidência a contar da data 

do sinistro, nos termos da Súmula 580 do STJ. Disposição de oficio. 

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70075469502, Quinta Camara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 25/10/2017). Comprovada a 

invalidez por intermédio da perícia médica e existindo provas quanto à 

existência do acidente de trânsito, a responsabilidade da seguradora se 

configura e se impõe o dever de indenizar. Ressalto que a indenização 

será fixada de acordo com a Lei 11.482/2007 em conjunto com o laudo 

pericial, conforme Súmula 474 do STJ. Da Impossibilidade da Incidência de 

Correção Monetária a Partir da MP 340/06: Aduz a requerente que a partir 

da vigência da MP 340/06, o quantum indenizatório passou a ser vinculado 

ao valor fixo e não mais ao salário mínimo. Assim, diante da 

desvalorização da moeda, requer que o valor seja atualizado 

monetariamente a partir do dia 29 de dezembro de 2006, quando editada a 

Medida Provisória nº 340, posteriormente convertida na Lei 11.482/07, que 

fixou o valor máximo de indenização em R$ 13.500,00. O Superior Tribunal 

de Justiça fixou tese jurídica em recurso repetitivo de que a correção 

monetária incide da data do evento danoso (recurso repetitivo REsp 

1.483.620/SC). Referido entendimento foi reafirmado na Súmula n. 580 do 

STJ que dispõe: “A correção monetária nas indenizações do seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 

6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”. Assim, entendo que a correção monetária deverá incidir 

data do evento danoso, despropositada a correção desde a Medida 

Provisória. Ainda, conforme entendimento sedimentado em sede de 

Recurso Especial Repetitivo e posteriormente Sumulado, os juros 

moratórios incidirão desde a citação, conforme enunciado nº 426 da 

Súmula do STJ. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

para CONDENAR a requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente – 

DPVAT à parte autora FRANCISCA CLARES MARTINS, no valor de R$ 

2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da indenização por morte ou 

invalidez a partir do evento danoso. Ante o requerente ter sucumbido em 

parte mínima do pedido, condeno a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que se fixa em R$ 1.000,00 (mil reais), em consonância com 

o artigo 85, parágrafo 8°, e artigo 86, paragrafo único, ambos do Código 

de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 05 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000831-78.2016.8.11.0037. AUTOR: KLEBER NUNES ALVES RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por 

KLEBER NUNES ALVES contra PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, 

ambos qualificados. Alega que, em 26/07/2016, foi vítima de acidente 

automobilístico, o qual resultou sua invalidez permanente, bem como 

informa que sofreu lesão permanente no membros inferior e superior 

direitos. Assim, requer a condenação da requerida ao pagamento no valor 

de R$ 13.500,00, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária 

de acordo com o INPC. A inicial veio com documentos Id. 

4530735/4530733. No Id. 4829086, recebimento da inicial com deferimento 

da justiça gratuita. Citada, a requerida apresentou contestação, 

suscitando, preliminarmente, necessidade de inclusão da seguradora líder 

no polo passivo da ação e falta de interesse de agir ante a invalidade do 

documento apresentado pelo autor como comprovante da realização de 

pedido administrativo anterior, a impossibilidade do ônus sucumbencial ser 

atribuído a seguradora ré, a ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo. No mérito, alega a 

inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

ausência de comprovante da invalidez alegada, necessidade de 

graduação do valor eventualmente devido de acordo com a lesão e, ainda, 

impugna todos os argumentos trazidos na inicial (Id. 5592876). No Id. 

5601841, apresentação de impugnação pela parte autora. No Id. 8254275, 

aportou laudo realizado por perito judicial, tendo as partes se manifestado 

nos Ids. 8681686/8709773. É o relato. Fundamento e decido. Inicialmente, 

deve ser consignado que no caso em tela o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há 

necessidade de produção e provas, razão pela qual, em observância aos 

princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, 

passo a julgar antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. Há 

preliminares aventadas pela parte requerida, de modo que passo a 

analisa-las. Da alteração do polo passivo para a Seguradora Líder: Com 

relação à alegação de necessidade de inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da ação, conforme entendimento já pacificado pela 

jurisprudência pátria, esta mostra-se desnecessária, visto que o artigo 7ª 

da Lei 6.194/74 dispõe que todas as seguradoras que operam o sistema 

de Seguro DPVAT podem ser demandadas para efeitos de ressarcimento 

indenizatório. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - 

REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE EXCLUSÃO 

DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE – 

DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS 

GASTOS COM TRATAMENTO BUCO MAXILO (SERVIÇOS 

ODONTOLÓGICOS) - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA DE DÚVIDAS – 

REEMBOLSO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO 

DESPROVIDO. Não merece guarida a pretensão da ré de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no polo passivo 

da lide, porquanto a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput, da Lei nº 6.194/74, 

com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Se restou comprovado pelo 

autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente 

de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de 

saúde ortodôntico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a 

que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, 

mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações em sede 

recursal. Nos casos de reembolso de despesas médico-hospitalares e 

suplementares “A correção monetária incide da data do desembolso da 

quantia pela autora.” (TJ/MT – RAC nº 86.451/2011). Os honorários 

advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação em consonância com o disposto no artigo 20, § 3º do Código 

de Processo Civil, hão de ser mantidos. (TJ-MT - APL: 

00034414620138110003 150404/2013, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/05/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2014) APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EVENTO MORTE. 
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ATROPELAMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

DESNECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização 

do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), em 

face do óbito da genitora da parte autora, que fora vítima de 

atropelamento, julgada procedente na origem. Preliminar Inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo - Em razão da existência de consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operam o seguro objeto da Lei nº 6.194/74 (DPVAT), qualquer seguradora 

integrante do referido consórcio pode ser demandada para efeitos de 

ressarcimento indenizatório. Desnecessidade da inclusão da Seguradora 

Líder S.A. no polo passivo da lide. De acordo com a redação do artigo 3º, 

inciso I, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida 

quando da existência de morte. Comprovado o nexo causal entre o sinistro 

e a morte da beneficiária através da certidão de óbito (fl. 18), Boletim de 

Ocorrência policial (fls. 19/20), denúncia oferecida pelo MP contra o autor 

do acidente de trânsito (fls. 82/83), bem como cópia do inquérito policial e 

do auto de necropsia juntado nas fls. 84/87), é... devido o pagamento da 

indenização em favor da herdeira da vítima. Nexo causal devidamente 

comprovado, a indenização se faz imperiosa. Pagamento deverá ser 

realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, 

com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e 

da Súmula 580 do STJ. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos 

termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. 

APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70077834513 RS, Relator: Niwton 

Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018). Ausência de 

Interesse de Agir – Do Requerimento Administrativo Prévio: A requerida 

arguiu ausência de interesse de agir, já que a parte autora não esgotou a 

via administrativa para cobrar o seguro. Verifico, no entanto, que a 

requerente juntou aos autos (Id. 4530734) cópia do requerimento 

administrativo. Quanto à validade do referido documento para constituir 

comprovante da realização de pedido administrativo anterior, torna-se 

desnecessária a comprovação, uma vez que, o prévio ingresso na via 

administrativa não é condição para a propositura da ação de cobrança, 

sob pena de infringir o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, que 

garante a todos o acesso à justiça. Esse, inclusive, é o entendimento dos 

Tribunais: ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE PRÉVIO PEDIDO NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE PAGAMENTO - DESNECESSIDADE – 

PLEITO DA SEGURADORA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – REJEIÇÃO. A comprovação do 

requerimento prévio no âmbito administrativo e da recusa da seguradora 

no atendimento ao pedido não constituem pressupostos ou condições de 

admissibilidade para a propositura da ação de cobrança de indenização de 

seguro obrigatório. No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse 

processual do autor, consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a 

indenização que entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), 

sob pena de ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça 

(art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM 

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - 

INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA 

LEI Nº 6.194/74, RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO 

COM A VOCAÇÃO HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 

CONFIRMAÇÃO POR SEUS FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – 

RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a ré fundamentos suficientes a 

modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu a procedência da 

ação no sentido de condená-la a pagar a indenização pleiteada (R$ 

6.500,00) a título de seguro DPVAT, relativa à metade do valor previsto na 

Lei nº 6.194/74, relegada a outra metade à irmã de acordo com a vocação 

hereditária, em decorrência da morte do genitor do autor em acidente 

automobilístico, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos 

fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do 

Regimento Interno deste Tribunal. (TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, 

Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Outrossim, 

o Poder Judiciário, sempre que acionado, deve garantir às partes a 

prevalência do direito. Sendo assim, rejeito a preliminar. Princípio da 

Causalidade e a Sucumbência Autoral Alega a requerida que não deu 

causa ao ajuizamento da ação e que não teve respeitado seu direito de 

pagar voluntariamente a indenização, sendo assim, não pode ser 

penalizada com os custos da ação judicial. Dispõe os artigos 82, § 2º, e 

85, ambos do Código de Processo Civil que: "A sentença condenará o 

vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou" e "A sentença 

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". 

Tendo em vista que o prévio ingresso na via administrativa não é condição 

para a propositura da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), 

incabível a presente alegação, devendo a parte vencida suportar 

integralmente o ônus de sucumbência. Comprovante de Residência em 

Nome de Terceiro - Ausência de Pressuposto de Constituição e de 

Desenvolvimento Válido e Regular do Processo. Aduz a requerida que 

cabe a parte autora instruir a inicial com os documentos comprobatórios 

dos motivos fixadores da competência do Juízo, sob pena de incorrer em 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, nos termos do artigo 320 do Código de Processo 

Civil, relativamente à certeza do verdadeiro endereço da parte autora e ou 

local do acidente, conforme escolha da parte, sendo que a parte autora 

juntou comprovante de residência em nome de terceiro alheio ao feito, o 

que não supre a determinação legal nem justifica o critério de aforamento 

adotado pela parte. No caso em tela, verifica-se que a inicial preencheu os 

requisitos do artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil, pois a 

comprovação de endereço não é requisito previsto, bastando a sua 

declinação. Nesse sentido, cito a jurisprudência: AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. 

No caso, descabe o indeferimento da inicial, a qual preencheu os 

requisitos do art. 282, do CPC. Ademais, a comprovação de endereço não 

é um destes requisitos, bastando a sua declinação. De outro lado, o autor 

instruiu a inicial com conta telefônica da pessoa com quem reside, a qual 

declarou de próprio punho que o mesmo também mora naquele local. 

Sentença desconstituída para possibilitar o normal prosseguimento do 

feito. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70062956941, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira 

Gailhard, Julgado em 27/05/2015). Dessa forma, bastaria a declinação do 

endereço por parte da requerente para que a inicial preenchesse os 

requisitos necessários. No entanto, verifico que o endereço contanste no 

prontuário de atendimento médico, boletim de ocorrência, procuração e 

declaração de hipossuficiência juntados (Id. 4530733/4530735) é o mesmo 

que o informado na inicial, ratificando a declinação, razão pela qual rejeito 

a preliminar. Afastadas as preliminares suscitadas, passo a apreciação do 

mérito. Da insuficiência probatória do registro de ocorrência juntado: A 

parte requerida alega que o boletim de ocorrência é documento 

imprescindível para propositura da ação e que o boletim de ocorrência 

comunicado pela própria parte à Autoridade Policial, posteriormente ao 

acidente, não possui a mesma força probante do que aquele lavrado pela 

referida Autoridade Policial. No entanto, da análise dos autos, verifico que 

o boletim de ocorrência juntado não foi lavrado com base em informação 

noticiadas pela parte em data posterior ao acidente, tendo a Autoridade 

Policial comparecido ao local e constatado a ocorrência do acidente de 

trânsito sofrido pelo autor. Assim, não há o que se falar em insuficiência 

probatória do referido documento, visto estar devidamente registrado no 

órgão competente e possuir assinatura do responsável. Da Inexistência de 

Prova da Invalidez: Arguiu, também, que a autora não apresentou toda a 

documentação indispensável à propositura da ação, em especial os 

exigidos no artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 6.194/74, não demonstrando 

invalidez permanente, porque não há laudo emitido pelo IML. Ocorre que o 

laudo do IML não é o único meio de prova capaz de demonstrar a 

invalidez, tanto que a Lei 6. 194/74, em seu artigo 5º dispõe que a 

indenização será paga mediante simples prova do acidente. Vejamos: “Art. 

5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” E este tem sido o entendimento do nosso 

Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML E 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE 

OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O laudo do Instituto Médico Legal e o Boletim de Ocorrência 

não são documentos imprescindíveis nas ações de cobrança do seguro 

obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade 

do alegado. (TJ-MT - APL: 00215810920168110041 53318/2017, Relator: 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2017, 
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QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

21/06/2017). A prova da invalidez da parte autora está demonstrada pela 

pericia médica colacionada no processo no Id. 8254275. Da 

Constitucionalidade das Leis nº 11.482/07 e nº 11.945/09: Alega a 

requerente que as Leis nº 11482/07 e nº 11.945/09 são incompatíveis com 

a Constituição Federal. No entanto, não há que se falar em 

inconstitucionalidade delas, pois o Supremo Tribunal Federal julgou 

improcedentes as ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.350 e 4.627, 

que questionavam as referidas leis. Neste sentido, cito jurisprudência: 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

DE INDENIZAÇÃO. SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06. 

INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 11.482/07 E 11.945/09 AFASTADA. 

ADINS Nº 4.627 E 4.350 JULGADAS IMPROCEDENTES PELO PLENÁRIO DO 

C.STF. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE DEVE SER PAGA 

PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO. APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 474 DO STJ. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA. 

LAUDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE INEXISTE DANO PATRIMONIAL 

FÍSICO SEQUELAR. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA 

COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 

COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES 

PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE A PARTIR DA MEDIDA PROVISÓRIA 

340/06. INADMISSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA DATA DO EVENTO 

DANOSO. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS 

REPETITIVOS, JULGAMENTO DA QUESTÃO PELO C. STJ. RESP. 

1.483.620/SC. MORA DA SEGURADORA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DA RÉ. CABIMENTO (ART. 85, 

§ 11, DO CPC). Apelação improvida, com determinação. (Processo 

1003261-10.2015.8.26.0590; Orgão Julgador: 34ª Câmara de Direito 

Privado; Relator: Cristina Zucchi; Publicação: 18/12/2017; Julgamento: 18 

de Dezembro de 2017). Por tanto, incabível a presente alegação da parte 

autora, de forma que a indenização deverá ser paga proporcional ao grau 

de invalidez, conforme dispõe a súmula 474 do STJ. Dos Valores da 

Indenização: O seguro DPVAT foi criado pela Lei 6.194/74 e é obrigatório 

para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas. A lei traz as situações em que é 

cabível a indenização: a morte, invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares sob forma de 

reembolso, e despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. 

A autora alega, inicialmente, que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, 

pois o acidente que sofreu lhe resultou invalidez permanente. A Lei nº 

6.194/74, em seu art. 3º, estabelece: “Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada.” A mesma lei em seu artigo 5º 

também estabelece: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Necessário para a concessão do seguro 

DPVAT a demonstração dos seguintes requisitos: a) invalidez permanente 

b) simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. A parte autora comprovou o acidente automobilístico 

pelo boletim de ocorrência, registro de ocorrência do SAMU, prontuário de 

atendimento e demais documentos médicos (Id. 4530735) e perícia médica 

(Id. 8254275). No caso dos autos, o laudo pericial apontou a existência de 

nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, que resultou 

em invalidez média (50%) em membro superior esquerdo (70%). A lei não 

exige que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que comprovar 

o acidente com um documento específico; apenas diz que deve haver 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. Provada a invalidez permanente da autora pelo laudo 

de avaliação médica, caracterizada está à responsabilidade da 

seguradora, o que impõe o pagamento do indenizável securitário. O 

pagamento deve ser realizado de acordo com a Lei 11.482/2007 e 

11.945/2009, que fixa o valor da indenização do seguro DPVAT para os 

casos de invalidez permanente em até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), matéria que já esta pacificada pelos Tribunais e 

uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença 

da Seguradora Líder no polo passivo da demanda naõ é obrigatória, sendo 

permitido à vitima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da 

parte autora, nos termos do art. 5º, caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a 

indenização securitária. 3. Graduação da invalidez. Mostra-se necessária 

a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório 

DPVAT. Questão pacificada em razão do julgamento do REsp 1.246.432, 

submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de 

Processo Civil/73) e Súmula 474 do STJ. 4. Indenização devida, 

considerando o grau de invalidez apurado na perícia. Redução do valor 

estipulado na sentença. 5. Correção monetária. Incidência a contar da data 

do sinistro, nos termos da Súmula 580 do STJ. Disposição de oficio. 

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70075469502, Quinta Camara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 25/10/2017). Comprovada a 

invalidez por intermédio da perícia médica e existindo provas quanto à 

existência do acidente de trânsito, a responsabilidade da seguradora se 

configura e se impõe o dever de indenizar. Ressalto que a indenização 

será fixada de acordo com a Lei 11.482/2007 em conjunto com o laudo 

pericial, conforme Súmula 474 do STJ. Do Ônus Probatório Autoral e da 

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos Beneficiários do 

Seguro DPVAT Sustenta que, como a parte autora, em sua exordial, não 

colacionou o Laudo do IML, conforme determina o parágrafo 5° da Lei do 

Seguro DPVAT, os honorários periciais devem ser pagos por ela, 

sobretudo porque compete a parte autora comprovar o fato constitutivo de 

seu direito. No entanto, dispõe o §1º do artigo 373 do Código de Processo 

Civil que: “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído”. No caso em tela, reconheço a hipossuficiência financeira da 

requerente, uma vez que esta é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita. Neste sentido, segue jurisprudência: CÍVEL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). 

Em que pese ser incabível a inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor, mostra-se impossível ou de difícil 

consecução à autora o pagamento dos honorários periciais. Assim, viável 

a inversão do ônus probatório, aplicando-se a teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova. Da Impossibilidade da Incidência de Correção 

Monetária a Partir da MP 340/06: Aduz a requerente que a partir da 

vigência da MP 340/06, o quantum indenizatório passou a ser vinculado ao 

valor fixo e não mais ao salário mínimo. Assim, diante da desvalorização 

da moeda, requer que o valor seja atualizado monetariamente a partir do 

dia 29 de dezembro de 2006, quando editada a Medida Provisória nº 340, 

posteriormente convertida na Lei 11.482/07, que fixou o valor máximo de 

indenização em R$ 13.500,00. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese 
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jurídica em recurso repetitivo de que a correção monetária incide da data 

do evento danoso (recurso repetitivo REsp 1.483.620/SC). Referido 

entendimento foi reafirmado na Súmula n. 580 do STJ que dispõe: “A 

correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada 

pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. Assim, 

entendo que a correção monetária deverá incidir data do evento danoso, 

despropositada a correção desde a Medida Provisória. Ainda, conforme 

entendimento sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo e 

posteriormente Sumulado, os juros moratórios incidirão desde a citação, 

conforme enunciado nº 426 da Súmula do STJ. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento da indenização 

securitária por invalidez permanente – DPVAT à parte autora KLEBER 

NUNES ALVES, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais), acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da indenização por 

morte ou invalidez a partir do evento danoso. Ante o requerente ter 

sucumbido em parte mínima do pedido, condeno a requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios que se fixa em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), 

em consonância com o artigo 85, parágrafo 8°, e artigo 86, paragrafo 

único, ambos do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 05 novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002985-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO ALVES SILVA (EXECUTADO)

A. ALVES SILVA FRALDAS - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004139-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL DE ARAUJO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004139-88.2017.8.11.0037. AUTOR(A): MARIA IZABEL DE ARAUJO 

OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) ajuizada por MARIA IZABEL DE ARAUJO OLIVEIRA contra 

PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, ambos qualificados. Alega que, em 

26/05/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o qual resultou sua 

invalidez permanente, bem como informa que sofreu lesão permanente na 

coluna lombar. Assim, requer a condenação da requerida ao pagamento 

no valor de R$ 13.500,00, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção 

monetária de acordo com o INPC. A inicial veio com documentos Id. 

9698258/9698183. No Id. 9820524, recebimento da inicial com deferimento 

da justiça gratuita. Citada, a requerida apresentou contestação, 

suscitando, preliminarmente, necessidade de inclusão da seguradora líder 

no polo passivo da ação e falta de interesse de agir ante a invalidade do 

documento apresentado pelo autor como comprovante da realização de 

pedido administrativo anterior, a impossibilidade do ônus sucumbencial ser 

atribuído a seguradora ré, a ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo e a inépcia da incial. No 

mérito, alega a ausência de boletim de ocorrência, nxistência de prova da 

invalidez alegada, necessidade de graduação do valor eventualmente 

devido de acordo com a lesão e, ainda, impugna todos os argumentos 

trazidos na inicial (Id. 10423862). No Id. 10943233, apresentação de 

impugnação pela parte autora. No Id. 13136201, aportou laudo realizado 

por perito judicial, tendo as partes se manifestado nos Ids. 

15144568/15240842. É o relato. Fundamento e decido. Inicialmente, deve 

ser consignado que no caso em tela o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há 

necessidade de produção e provas, razão pela qual, em observância aos 

princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, 

passo a julgar antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. Há 

preliminares aventadas pela parte requerida, de modo que passo a 

analisa-las. Da alteração do polo passivo para a Seguradora Líder: Com 

relação à alegação de necessidade de inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da ação, conforme entendimento já pacificado pela 

jurisprudência pátria, esta mostra-se desnecessária, visto que o artigo 7ª 

da Lei 6.194/74 dispõe que todas as seguradoras que operam o sistema 

de Seguro DPVAT podem ser demandadas para efeitos de ressarcimento 

indenizatório. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - 

REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE EXCLUSÃO 

DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE – 

DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS 

GASTOS COM TRATAMENTO BUCO MAXILO (SERVIÇOS 

ODONTOLÓGICOS) - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA DE DÚVIDAS – 

REEMBOLSO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO 

DESPROVIDO. Não merece guarida a pretensão da ré de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no polo passivo 

da lide, porquanto a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput, da Lei nº 6.194/74, 

com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Se restou comprovado pelo 

autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente 

de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de 

saúde ortodôntico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a 

que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, 

mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações em sede 

recursal. Nos casos de reembolso de despesas médico-hospitalares e 

suplementares “A correção monetária incide da data do desembolso da 

quantia pela autora.” (TJ/MT – RAC nº 86.451/2011). Os honorários 

advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação em consonância com o disposto no artigo 20, § 3º do Código 

de Processo Civil, hão de ser mantidos. (TJ-MT - APL: 

00034414620138110003 150404/2013, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/05/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2014) APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EVENTO MORTE. 

ATROPELAMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

DESNECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização 

do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), em 

face do óbito da genitora da parte autora, que fora vítima de 

atropelamento, julgada procedente na origem. Preliminar Inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo - Em razão da existência de consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operam o seguro objeto da Lei nº 6.194/74 (DPVAT), qualquer seguradora 

integrante do referido consórcio pode ser demandada para efeitos de 

ressarcimento indenizatório. Desnecessidade da inclusão da Seguradora 

Líder S.A. no polo passivo da lide. De acordo com a redação do artigo 3º, 
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inciso I, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida 

quando da existência de morte. Comprovado o nexo causal entre o sinistro 

e a morte da beneficiária através da certidão de óbito (fl. 18), Boletim de 

Ocorrência policial (fls. 19/20), denúncia oferecida pelo MP contra o autor 

do acidente de trânsito (fls. 82/83), bem como cópia do inquérito policial e 

do auto de necropsia juntado nas fls. 84/87), é... devido o pagamento da 

indenização em favor da herdeira da vítima. Nexo causal devidamente 

comprovado, a indenização se faz imperiosa. Pagamento deverá ser 

realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, 

com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e 

da Súmula 580 do STJ. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos 

termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. 

APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70077834513 RS, Relator: Niwton 

Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018). Ausência de 

Interesse de Agir – Do Requerimento Administrativo Prévio: A requerida 

arguiu ausência de interesse de agir, já que a parte autora não esgotou a 

via administrativa para cobrar o seguro. Verifico, no entanto, que a 

requerente juntou aos autos (Id. 9698192) cópia do requerimento 

administrativo. Quanto à validade do referido documento para constituir 

comprovante da realização de pedido administrativo anterior, torna-se 

desnecessária a comprovação, uma vez que, o prévio ingresso na via 

administrativa não é condição para a propositura da ação de cobrança, 

sob pena de infringir o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, que 

garante a todos o acesso à justiça. Esse, inclusive, é o entendimento dos 

Tribunais: ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE PRÉVIO PEDIDO NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE PAGAMENTO - DESNECESSIDADE – 

PLEITO DA SEGURADORA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – REJEIÇÃO. A comprovação do 

requerimento prévio no âmbito administrativo e da recusa da seguradora 

no atendimento ao pedido não constituem pressupostos ou condições de 

admissibilidade para a propositura da ação de cobrança de indenização de 

seguro obrigatório. No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse 

processual do autor, consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a 

indenização que entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), 

sob pena de ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça 

(art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM 

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - 

INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA 

LEI Nº 6.194/74, RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO 

COM A VOCAÇÃO HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 

CONFIRMAÇÃO POR SEUS FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – 

RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a ré fundamentos suficientes a 

modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu a procedência da 

ação no sentido de condená-la a pagar a indenização pleiteada (R$ 

6.500,00) a título de seguro DPVAT, relativa à metade do valor previsto na 

Lei nº 6.194/74, relegada a outra metade à irmã de acordo com a vocação 

hereditária, em decorrência da morte do genitor do autor em acidente 

automobilístico, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos 

fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do 

Regimento Interno deste Tribunal. (TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, 

Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Outrossim, 

o Poder Judiciário, sempre que acionado, deve garantir às partes a 

prevalência do direito. Sendo assim, rejeito a preliminar. Princípio da 

Causalidade e a Sucumbência Autoral Alega a requerida que não deu 

causa ao ajuizamento da ação e que não teve respeitado seu direito de 

pagar voluntariamente a indenização, sendo assim, não pode ser 

penalizada com os custos da ação judicial. Dispõe os artigos 82, § 2º, e 

85, ambos do Código de Processo Civil que: "A sentença condenará o 

vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou" e "A sentença 

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". 

Tendo em vista que o prévio ingresso na via administrativa não é condição 

para a propositura da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), 

incabível a presente alegação, devendo a parte vencida suportar 

integralmente o ônus de sucumbência. Afastadas as preliminares 

suscitadas, passo a apreciação do mérito. Da Inépcia da Inicial – Ausência 

do Boletim de Ocorrência A parte requerida alega que o boletim de 

ocorrência lavrado pela autoridade policial competente que tenha 

constatado o fato in loco é documento imprescindível para propositura da 

ação a fim de comprovar o alegado acidente, bem como o nexo causal 

entre este e as lesões que a parte autora alega ter. O prontuário de 

atendimento médico e o relatório de ocorrência do SAMU (Id. 9698258), 

que identificam a vítima e estão devidamente registrados nos órgãos 

competentes, com assinatura do responsável, gozam de presunção de 

veracidade. Ressalto, ainda, que o boletim de ocorrência não é documento 

indispensável para comprovação do dano causado, inclusive é o 

entendimento dos Tribunais: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS 

MEIOS DE PROVA –QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR 

IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – 

POSSIBILIDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES 

– PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível 

nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas 

que podem atestar a veracidade do alegado. 2. Os honorários 

advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser 

modificados. (TJ-MT - APL: 00196169320168110041 47517/2017, Relator: 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/06/2017, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

09/06/2017). Id. 9698258, consta prontuário de atendimento médico e 

relatório de ocorrência do SAMU, com horário e identificação da vítima. Da 

Inexistência de Prova da Invalidez: Arguiu, também, que a autora não 

apresentou toda a documentação indispensável à propositura da ação, em 

especial os exigidos no artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 6.194/74, não 

demonstrando invalidez permanente, porque não há laudo emitido pelo IML. 

Ocorre que o laudo do IML não é o único meio de prova capaz de 

demonstrar a invalidez, tanto que a Lei 6. 194/74, em seu artigo 5º dispõe 

que a indenização será paga mediante simples prova do acidente. 

Vejamos: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” E este tem sido o entendimento do nosso 

Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML E 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE 

OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O laudo do Instituto Médico Legal e o Boletim de Ocorrência 

não são documentos imprescindíveis nas ações de cobrança do seguro 

obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade 

do alegado. (TJ-MT - APL: 00215810920168110041 53318/2017, Relator: 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2017, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

21/06/2017). A prova da invalidez da parte autora está demonstrada pela 

pericia médica colacionada no processo no Id. 13136201. Da 

Constitucionalidade das Leis nº 11.482/07 e nº 11.945/09: Alega a 

requerente que as Leis nº 11482/07 e nº 11.945/09 são incompatíveis com 

a Constituição Federal. No entanto, não há que se falar em 

inconstitucionalidade delas, pois o Supremo Tribunal Federal julgou 

improcedentes as ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.350 e 4.627, 

que questionavam as referidas leis. Neste sentido, cito jurisprudência: 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

DE INDENIZAÇÃO. SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06. 

INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 11.482/07 E 11.945/09 AFASTADA. 

ADINS Nº 4.627 E 4.350 JULGADAS IMPROCEDENTES PELO PLENÁRIO DO 

C.STF. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE DEVE SER PAGA 

PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO. APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 474 DO STJ. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA. 

LAUDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE INEXISTE DANO PATRIMONIAL 

FÍSICO SEQUELAR. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA 

COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 

COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES 

PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE A PARTIR DA MEDIDA PROVISÓRIA 

340/06. INADMISSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA DATA DO EVENTO 

DANOSO. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS 

REPETITIVOS, JULGAMENTO DA QUESTÃO PELO C. STJ. RESP. 

1.483.620/SC. MORA DA SEGURADORA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DA RÉ. CABIMENTO (ART. 85, 

§ 11, DO CPC). Apelação improvida, com determinação. (Processo 
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1003261-10.2015.8.26.0590; Orgão Julgador: 34ª Câmara de Direito 

Privado; Relator: Cristina Zucchi; Publicação: 18/12/2017; Julgamento: 18 

de Dezembro de 2017). Por tanto, incabível a presente alegação da parte 

autora, de forma que a indenização deverá ser paga proporcional ao grau 

de invalidez, conforme dispõe a súmula 474 do STJ. Do Ônus Probatório 

Autoral e da Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos 

Beneficiários do Seguro DPVAT Sustenta que, como a parte autora, em 

sua exordial, não colacionou o Laudo do IML, conforme determina o 

parágrafo 5° da Lei do Seguro DPVAT, os honorários periciais devem ser 

pagos por ela, sobretudo porque compete a parte autora comprovar o fato 

constitutivo de seu direito. No entanto, dispõe o §1º do artigo 373 do 

Código de Processo Civil que: “Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. No caso em tela, reconheço a 

hipossuficiência financeira da requerente, uma vez que esta é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita. Neste sentido, segue jurisprudência: 

CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS 

A Ç Õ E S  D E  C O B R A N Ç A  D E  I N D E N I Z A Ç Ã O 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). 

Em que pese ser incabível a inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor, mostra-se impossível ou de difícil 

consecução à autora o pagamento dos honorários periciais. Assim, viável 

a inversão do ônus probatório, aplicando-se a teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova. Dos Valores da Indenização: O seguro DPVAT 

foi criado pela Lei 6.194/74 e é obrigatório para todos os veículos 

automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito 

sejam indenizadas. A lei traz as situações em que é cabível a indenização: 

a morte, invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. A autora alega, 

inicialmente, que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, pois o acidente 

que sofreu lhe resultou invalidez permanente. A Lei nº 6.194/74, em seu 

art. 3º, estabelece: “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por 

morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada.” A mesma lei em seu artigo 5º 

também estabelece: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Necessário para a concessão do seguro 

DPVAT a demonstração dos seguintes requisitos: a) invalidez permanente 

b) simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. A parte autora comprovou o acidente automobilístico 

pelo prontuário de atendimento médico e relatório de ocorrência do SAMU 

(Id. 9698258) e perícia médica (Id. 13136201). No caso dos autos, o laudo 

pericial apontou a existência de nexo causal entre a lesão apresentada e 

o acidente narrado, que resultou em invalidez intensa (75%) em segmento 

da coluna dorsal (torácica) (25%). A lei não exige que para receber o 

seguro DPVAT o segurado tenha que comprovar o acidente com um 

documento específico; apenas diz que deve haver simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa. Provada a invalidez permanente da autora pelo laudo de avaliação 

médica, caracterizada está à responsabilidade da seguradora, o que 

impõe o pagamento do indenizável securitário. O pagamento deve ser 

realizado de acordo com a Lei 11.482/2007 e 11.945/2009, que fixa o valor 

da indenização do seguro DPVAT para os casos de invalidez permanente 

em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), matéria que já esta 

pacificada pelos Tribunais e uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da 

Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda naõ é obrigatória, sendo permitido à vitima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Demonstrada a ocorrência do 

acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a indenização securitária. 3. 

Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez 

para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada 

em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos 

Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil/73) e Súmula 

474 do STJ. 4. Indenização devida, considerando o grau de invalidez 

apurado na perícia. Redução do valor estipulado na sentença. 5. Correção 

monetária. Incidência a contar da data do sinistro, nos termos da Súmula 

580 do STJ. Disposição de oficio. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075469502, Quinta 

Camara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 25/10/2017). Comprovada a invalidez por intermédio da perícia 

médica e existindo provas quanto à existência do acidente de trânsito, a 

responsabilidade da seguradora se configura e se impõe o dever de 

indenizar. Ressalto que a indenização será fixada de acordo com a Lei 

11.482/2007 em conjunto com o laudo pericial, conforme Súmula 474 do 

STJ. Da Impossibilidade da Incidência de Correção Monetária a Partir da MP 

340/06: Aduz a requerente que a partir da vigência da MP 340/06, o 

quantum indenizatório passou a ser vinculado ao valor fixo e não mais ao 

salário mínimo. Assim, diante da desvalorização da moeda, requer que o 

valor seja atualizado monetariamente a partir do dia 29 de dezembro de 

2006, quando editada a Medida Provisória nº 340, posteriormente 

convertida na Lei 11.482/07, que fixou o valor máximo de indenização em 

R$ 13.500,00. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica em recurso 

repetitivo de que a correção monetária incide da data do evento danoso 

(recurso repetitivo REsp 1.483.620/SC). Referido entendimento foi 

reafirmado na Súmula n. 580 do STJ que dispõe: “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso”. Assim, entendo que a correção 

monetária deverá incidir data do evento danoso, despropositada a 

correção desde a Medida Provisória. Ainda, conforme entendimento 

sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo e posteriormente 

Sumulado, os juros moratórios incidirão desde a citação, conforme 

enunciado nº 426 da Súmula do STJ. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento da indenização 

securitária por invalidez permanente – DPVAT à parte autora MARIA 

IZABEL DE ARAUJO OLIVEIRA, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescido de 

juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC da indenização por morte ou invalidez a partir do 

evento danoso. Ante o requerente ter sucumbido em parte mínima do 

pedido, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que se 

fixa em R$ 1.000,00 (mil reais), em consonância com o artigo 85, 

parágrafo 8°, e artigo 86, paragrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

05 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1000922-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILENIUM COMERCIO DE NOTEBOOKS E CELULARES LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000922-03.2018.8.11.0037. AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB 

PRIMAVERA MT RÉU: MILENIUM COMERCIO DE NOTEBOOKS E 

CELULARES LTDA - ME Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT em face de MILENIUM COMERCIO E 

NOTEBOOKS E CELULARES LTDA, devidamente qualificados nos autos. 

Alega a parte requerente que é credora do requerido na importância de R$ 

20.326,40 (vinte mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), 

conforme documentos em anexo. Relata que restou infrutífera a tentativa 

de receber o crédito amigavelmente. No ID nº 12952863, a parte requerida 

foi devidamente citada, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo 

concedido para resposta, conforme certidão de ID nº 15840671. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 

355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão 

pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da 

razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O 

processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerida foi devidamente citada. Contudo, não apresentou contestação 

no prazo legal, conforme certificado nos autos à fl. 19-v, razão pela qual 

DECRETO SUA REVELIA, nos termos do artigo 344 do Código de Processo 

Civil. Não obstante o reconhecimento da revelia, o que, por si só, já faz 

gerar a presunção de veracidade do direito alegado pelo autor, no caso 

vertente, verifico que a matéria constitutiva do direito apresentado aos 

autos pela parte requerente conduz à procedência do pedido, vez que 

consta nos autos, no ID nº 11873597, cédula de crédito bancário 

devidamente assinada pelo requerido, a qual não foi contestada. Quanto 

ao direito, estabelece o artigo 700 do Código de Processo Civil que “A 

ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em 

prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do 

devedor capaz”. Dispõe, ainda, o Código de Processo Civil, em seu artigo 

373, I e II, que, quanto ao ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o 

fato constitutivo de seu direito e, ao réu, os fatos modificativos, 

impeditivos ou extintivos do direito do autor. No caso em análise, o 

requerente demonstrou o fato constitutivo de seu direito, consubstanciado 

na nota promissória, vez que, em sede de ação monitória, se desincumbiu 

de seu ônus probatório mediante a apresentação de “início de prova de 

escrita”. De outro lado, conforme salientado supra, o ônus probatório recai 

sobre a parte requerida, incumbindo a esta, nos termos do artigo 373, II, do 

Código de Processo Civil, comprovar suas alegações e, por conseguinte, 

desconstituir a força monitória do documento apresentado pelo autor, o 

que não restou demonstrado no vertente caso. Neste sentido já se 

pronunciou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: Ação Monitória. Cheque 

prescrito. Apresentado pelo autor o cheque, o ônus da prova da 

inexistência do débito cabe ao réu. A prova inicial, municiada pelo cheque, 

é o bastante para a comprovação do direito do autor ao crédito reclamado, 

cabendo ao lado adverso demonstrar, eficazmente, o contrário (REsp. nº 

285.223-MG, Min. Rel. : Aldir Passarinho Jr., DJU 5.11.01). Assim, 

considerando as lições colimadas, o pedido do requerente merece 

acolhimento, devendo o título em que se funda a ação ser revestido de 

força executiva. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

monitória formulada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT em face de 

MILENIUM COMERCIO E NOTEBOOKS E CELULARES LTDA, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, por consequência, 

CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se os 

autos nos termos do Livro II, Título I, Capítulo I, do Código de Processo Civil, 

acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir da emissão da nota, e 

juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, 

pelo INPC, a contar da citação. CONDENO, ainda, a parte requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% 

sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, §3º, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006035-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006035-69.2017.8.11.0037. AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB 

PRIMAVERA MT RÉU: RG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME Vistos. 

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA 

MT em face de RG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, devidamente 

qualificados nos autos. Alega a parte requerente que é credora do 

requerido na importância de R$ 115.010,84 (cento e quinze mil, dez reais e 

oitenta e quatro centavos), conforme documentos em anexo. Relata que 

restou infrutífera a tentativa de receber o crédito amigavelmente. No ID nº 

12952889, a parte requerida foi devidamente citada, contudo, deixou 

transcorrer in albis o prazo concedido para resposta. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, 

em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerida foi devidamente citada. Contudo, não apresentou contestação 

no prazo legal, conforme certificado nos autos, razão pela qual DECRETO 

SUA REVELIA, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Não 

obstante o reconhecimento da revelia, o que, por si só, já faz gerar a 

presunção de veracidade do direito alegado pelo autor, no caso vertente, 

verifico que a matéria constitutiva do direito apresentado aos autos pela 

parte requerente conduz à procedência do pedido, vez que consta nos 

autos, no ID nº 11100306, cédula de crédito bancário devidamente 

assinada pelo requerido, a qual não foi contestada. Quanto ao direito, 

estabelece o artigo 700 do Código de Processo Civil que “A ação monitória 

pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem 

eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”. Dispõe, 

ainda, o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, I e II, que, quanto ao 

ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu 

direito e, ao réu, os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito 

do autor. No caso em análise, o requerente demonstrou o fato constitutivo 

de seu direito, consubstanciado na nota promissória, vez que, em sede de 

ação monitória, se desincumbiu de seu ônus probatório mediante a 

apresentação de “início de prova de escrita”. De outro lado, conforme 

salientado supra, o ônus probatório recai sobre a parte requerida, 

incumbindo a esta, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo 

Civil, comprovar suas alegações e, por conseguinte, desconstituir a força 

monitória do documento apresentado pelo autor, o que não restou 

demonstrado no vertente caso. Neste sentido já se pronunciou o Egrégio 
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Superior Tribunal de Justiça: Ação Monitória. Cheque prescrito. 

Apresentado pelo autor o cheque, o ônus da prova da inexistência do 

débito cabe ao réu. A prova inicial, municiada pelo cheque, é o bastante 

para a comprovação do direito do autor ao crédito reclamado, cabendo ao 

lado adverso demonstrar, eficazmente, o contrário (REsp. nº 285.223-MG, 

Min. Rel. : Aldir Passarinho Jr., DJU 5.11.01). Assim, considerando as 

lições colimadas, o pedido do requerente merece acolhimento, devendo o 

título em que se funda a ação ser revestido de força executiva. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão monitória formulada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT em face de RG LOGISTICA E 

TRANSPORTES LTDA, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, e, por consequência, CONVERTO o mandado inicial em mandado 

executivo, prosseguindo-se os autos nos termos do Livro II, Título I, 

Capítulo I, do Código de Processo Civil, acrescido de correção monetária, 

pelo INPC, a partir da emissão da nota, e juros legais à taxa de 1% (um por 

cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a contar da citação. 

CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor atualizado do 

débito, nos termos do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003170-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PANDOLFO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS AUGUSTO ALVES FERREIRA CORREA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003170-39.2018.8.11.0037. AUTOR(A): LUCIA PANDOLFO RÉU: LUCAS 

AUGUSTO ALVES FERREIRA CORREA Vistos. Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por LUCIA PANDOLFO em face de LUCAS AUGUSTO 

ALVES FERREIRA CORREA, devidamente qualificados nos autos. Nos IDs 

nº 14605651 e 14875005, foi determinada a intimação da parte requerente 

para comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas 

processuais, em 15 (quinze) dias. No ID nº 16023298, certidão de que 

decorreu o prazo concedido sem manifestação. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, denota-se que foi 

oportunizado a parte requerente emendar a inicial, a fim de que 

preenchesse os requisitos exigidos para sua admissibilidade, sem que 

fossem atendidas na íntegra as determinações. Diante de tal hipótese, 

assim dispõe o artigo 290 do Código de Processe Civil: “Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias”. De acordo com o artigo 321 do Código de Processo Civil: O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Nesse sentido, vejamos os 

ensinamentos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT, no Capítulo 2, Seção 14, in litteris: “2.14.2 - A taxa judiciária 

e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da 

inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto 

nos casos previstos em lei. 2.14.2.1 - Não havendo preparo no prazo de 

30 (trinta) dias, o fato será certificado pela escrivania, cancelando-se a 

distribuição sem necessidade de despacho. Para esta finalidade, as 

petições serão encaminhadas ao distribuidor. 2.14.2.2 - Havendo 

recolhimento a menor das custas devidas, antes de se cancelar a 

distribuição, deve-se intimar a parte para o fim de complementação. 

2.14.2.3 - O prazo a que alude o item 1 desta norma (2.14.2.1) será 

contado a partir da intimação do advogado da parte, feita por meio do 

Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei”. Sobre o tema, vejamos 

os valorosos dizeres do Juiz Federal Iran Velasco Nascimento: 

“Primeiramente observa-se que ao determinar o cancelamento da 

distribuição, como conseqüência dessa inadimplência, esse comando legal 

também deixa claro, que o recolhimento das custas iniciais é um 

pressuposto processual objetivo de existência do processo, vez que o 

cancelamento da distribuição implica no seu extermínio ab ovo, impedindo, 

ipso facto, que o juízo a quem tenha sido feita a distribuição cancelada 

possa proferir qualquer outro julgamento, quer de natureza formal ou de 

mérito”. Destarte, inviabilizada a segura prestação jurisdicional por culpa 

da parte autora, impõe-se seja rejeitada a inicial. Ante o exposto, em 

conformidade como o disposto no artigo 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, I, do mesmo códex. Sem custas e honorários advocatícios. 

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 05 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003934-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PEREIRA PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - MT0012951A (ADVOGADO(A))

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALVO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não manifestou sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, apesar de intimada pelo DJE. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para requerer o que de 

direito, sob pena de extinção , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002783-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON NERES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002783-24.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: NILSON NERES DE OLIVEIRA JUNIOR 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizado por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de NILSON NERES DE 

OLIVEIRA JUNIOR, devidamente qualificados nos autos. No Id. 15792402, a 

parte requerente pugnou pela desistência da ação e a extinção do 

processo, bem como a baixa de eventuais restrições inseridas no veículo 

objeto da lide. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

verifico que a parte requerente informa o desinteresse no prosseguimento 

da ação, razão pela qual a extinção do processo é medida que se impõe. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Verifico que 

não há baixas a serem realizadas por este juízo nestes autos. Custas 

processuais, se houverem, pela parte requerente. Sem honorários, uma 

vez que não se formou o contraditório. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 05 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005843-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADJAIME LOPES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005843-05.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: ADJAIME LOPES DE SOUZA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO HONDA S/A em face de 

ADJAIME LOPES DE SOUZA, devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

15294268, a parte requerente pugnou pela desistência na ação e a 

extinção do processo. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que a parte requerente informa o desinteresse no 

prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do processo é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Custas e taxas pagas (ID nº 14889377). Sem honorários, uma vez 

que não se formou o contraditório. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 05 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001483-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MARQUES MANSAN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001483-61.2017.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO BRADESCO S.A. RÉU: 

SERGIO MARQUES MANSAN Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA 

ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em face de SERGIO MARQUES 

MANSAN, devidamente qualificados nos autos. Alega a parte requerente 

que é credora do requerido na importância de R$ 121.674,46 (cento e 

vinte e um mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis 

centavos), conforme documentos em anexo, restando infrutífera a 

tentativa de receber o crédito amigavelmente. No ID nº 10789591, a parte 

requerida foi devidamente citada, contudo, deixou transcorrer in albis o 

prazo concedido para resposta. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerida foi devidamente citada. Contudo, não apresentou contestação 

no prazo legal, conforme certificado nos autos, razão pela qual DECRETO 

SUA REVELIA, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Não 

obstante o reconhecimento da revelia, o que, por si só, já faz gerar a 

presunção de veracidade do direito alegado pelo autor, no caso vertente, 

verifico que a matéria constitutiva do direito apresentado aos autos pela 

parte requerente conduz à procedência do pedido, vez que consta nos 

autos, no ID nº 6681248, termo de opção devidamente assinado pelo 

requerido, a qual não foi contestada. Quanto ao direito, estabelece o artigo 

700 do Código de Processo Civil que “A ação monitória pode ser proposta 

por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título 

executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”. Dispõe, ainda, o Código 

de Processo Civil, em seu artigo 373, I e II, que, quanto ao ônus da prova, 

incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, os 

fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. No caso 

em análise, o requerente demonstrou o fato constitutivo de seu direito, 

consubstanciado na nota promissória, vez que, em sede de ação 

monitória, desincumbiu-se de seu ônus probatório mediante a 

apresentação de “início de prova de escrita”. De outro lado, conforme 

salientado supra, o ônus probatório recai sobre a parte requerida, 

incumbindo a esta, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo 

Civil, comprovar suas alegações e, por conseguinte, desconstituir a força 

monitória do documento apresentado pelo autor, o que não restou 

demonstrado no vertente caso. Neste sentido já se pronunciou o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: Ação Monitória. Cheque prescrito. 

Apresentado pelo autor o cheque, o ônus da prova da inexistência do 

débito cabe ao réu. A prova inicial, municiada pelo cheque, é o bastante 

para a comprovação do direito do autor ao crédito reclamado, cabendo ao 

lado adverso demonstrar, eficazmente, o contrário (REsp. nº 285.223-MG, 

Min. Rel. : Aldir Passarinho Jr., DJU 5.11.01). Assim, considerando as 

lições colimadas, o pedido do requerente merece acolhimento, devendo o 

título em que se funda a ação ser revestido de força executiva. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão monitória formulada por 

BANCO BRADESCO S.A. em face de SERGIO MARQUES MANSAN, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, por consequência, 

CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se os 

autos nos termos do Livro II, Título I, Capítulo I, do Código de Processo Civil, 

acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir da emissão da nota, e 

juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, 

pelo INPC, a contar da citação. CONDENO, ainda, a parte requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% 

sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, §3º, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004805-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MILANI (REQUERIDO)

PEDRO AUGUSTO MENEGHETI CARNEIRO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000819-64.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BETO CIRQUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000819-64.2016.8.11.0037. AUTOR(A): JOSE BETO CIRQUEIRA DA 

SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 

ajuizada por JOSÉ BETO CIRQUEIRA DA SILVA contra PORTO SEGURO 

CIA. DE SEGUROS, ambos qualificados. Alega que, em 11/03/2016, foi 

vítima de acidente automobilístico, o qual resultou sua invalidez 

permanente, bem como informa que sofreu lesão permanente no membro 

superior direito e membro inferior direito. Assim, requer a condenação da 

requerida ao pagamento no valor de R$ 13.500,00, acrescidos de juros de 
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1% ao mês e correção monetária de acordo com o INPC. A inicial veio com 

documentos Id. 4529311/4529313/4529315 e 4529316. No Id. 4572058, 

recebimento da inicial com deferimento da justiça gratuita. Citada, a 

requerida apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da seguradora líder no polo passivo da ação e 

falta de interesse de agir ante a invalidade do documento apresentado 

pelo autor como comprovante da realização de pedido administrativo 

anterior. No mérito, alega a inexistência de prova do dano decorrente de 

acidente de trânsito, ausência de comprovante da invalidez alegada, 

necessidade de graduação do valor eventualmente devido de acordo com 

a lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, ainda, 

impugna todos os argumentos trazidos na inicial (Id. 4529294). No Id. 

6036136 apresentação de impugnação pela parte autora. No Id. 8253925, 

aportou laudo realizado por perito judicial, tendo as partes se manifestado 

nos Ids. 8681391/9111841. É o relato. Fundamento e decido. Inicialmente, 

deve ser consignado que no caso em tela o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há 

necessidade de produção e provas, razão pela qual, em observância aos 

princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, 

passo a julgar antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. Há 

preliminares aventadas pela parte requerida, de modo que passo a 

analisa-las. Da alteração do polo passivo para a Seguradora Líder: Com 

relação à alegação de necessidade de inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da ação, conforme entendimento já pacificado pela 

jurisprudência pátria, esta mostra-se desnecessária, visto que o artigo 7ª 

da Lei 6.194/74 dispõe que todas as seguradoras que operam o sistema 

de Seguro DPVAT podem ser demandadas para efeitos de ressarcimento 

indenizatório. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - 

REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE EXCLUSÃO 

DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE – 

DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS 

GASTOS COM TRATAMENTO BUCO MAXILO (SERVIÇOS 

ODONTOLÓGICOS) - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA DE DÚVIDAS – 

REEMBOLSO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO 

DESPROVIDO. Não merece guarida a pretensão da ré de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no polo passivo 

da lide, porquanto a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput, da Lei nº 6.194/74, 

com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Se restou comprovado pelo 

autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente 

de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de 

saúde ortodôntico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a 

que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, 

mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações em sede 

recursal. Nos casos de reembolso de despesas médico-hospitalares e 

suplementares “A correção monetária incide da data do desembolso da 

quantia pela autora.” (TJ/MT – RAC nº 86.451/2011). Os honorários 

advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação em consonância com o disposto no artigo 20, § 3º do Código 

de Processo Civil, hão de ser mantidos. (TJ-MT - APL: 

00034414620138110003 150404/2013, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/05/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2014) APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EVENTO MORTE. 

ATROPELAMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

DESNECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização 

do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), em 

face do óbito da genitora da parte autora, que fora vítima de 

atropelamento, julgada procedente na origem. Preliminar Inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo - Em razão da existência de consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operam o seguro objeto da Lei nº 6.194/74 (DPVAT), qualquer seguradora 

integrante do referido consórcio pode ser demandada para efeitos de 

ressarcimento indenizatório. Desnecessidade da inclusão da Seguradora 

Líder S.A. no polo passivo da lide. De acordo com a redação do artigo 3º, 

inciso I, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida 

quando da existência de morte. Comprovado o nexo causal entre o sinistro 

e a morte da beneficiária através da certidão de óbito (fl. 18), Boletim de 

Ocorrência policial (fls. 19/20), denúncia oferecida pelo MP contra o autor 

do acidente de trânsito (fls. 82/83), bem como cópia do inquérito policial e 

do auto de necropsia juntado nas fls. 84/87), é... devido o pagamento da 

indenização em favor da herdeira da vítima. Nexo causal devidamente 

comprovado, a indenização se faz imperiosa. Pagamento deverá ser 

realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, 

com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e 

da Súmula 580 do STJ. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos 

termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. 

APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70077834513 RS, Relator: Niwton 

Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018). Ausência de 

Interesse de Agir - Da Não Comprovação do Pedido Administrativo e a Sua 

Recusa: A requerida arguiu ausência de interesse de agir, já que a parte 

autora não esgotou a via administrativa para cobrar o seguro. Verifico, no 

entanto, que a requerente juntou aos autos (Id. 4529313) cópia do 

requerimento administrativo. Quanto à validade do referido documento 

para constituir comprovante da realização de pedido administrativo 

anterior, torna-se desnecessária a comprovação, uma vez que, o prévio 

ingresso na via administrativa não é condição para a propositura da ação 

de cobrança, sob pena de infringir o artigo 5º, XXXV, da Constituição 

Federal, que garante a todos o acesso à justiça. Esse, inclusive, é o 

entendimento dos Tribunais: ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE PRÉVIO 

PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE PAGAMENTO - 

DESNECESSIDADE – PLEITO DA SEGURADORA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – 

REJEIÇÃO. A comprovação do requerimento prévio no âmbito 

administrativo e da recusa da seguradora no atendimento ao pedido não 

constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a 

propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório. 

No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse processual do autor, 

consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a indenização que 

entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), sob pena de 

ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - INDENIZAÇÃO 

CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA LEI Nº 6.194/74, 

RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO COM A VOCAÇÃO 

HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONFIRMAÇÃO POR SEUS 

FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro 

grau, que reconheceu a procedência da ação no sentido de condená-la a 

pagar a indenização pleiteada (R$ 6.500,00) a título de seguro DPVAT, 

relativa à metade do valor previsto na Lei nº 6.194/74, relegada a outra 

metade à irmã de acordo com a vocação hereditária, em decorrência da 

morte do genitor do autor em acidente automobilístico, de rigor a 

manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como 

razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. 

(TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Outrossim, o Poder Judiciário, 

sempre que acionado, deve garantir às partes a prevalência do direito. 

Sendo assim, rejeito a preliminar. Da insuficiência probatória do registro de 

ocorrência juntado: A parte requerida alega que o boletim de ocorrência é 

documento imprescindível para propositura da ação e que o boletim de 

ocorrência comunicado pela própria parte à Autoridade Policial, 

posteriormente ao acidente, não possui a mesma força probante do que 

aquele lavrado pela referida Autoridade Policial. No entanto, da análise dos 

autos, verifico que o boletim de ocorrência juntado não foi lavrado com 

base em informação noticiadas pela parte em data posterior ao acidente, 

tendo a Autoridade Policial comparecido ao local e constatado a 
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ocorrência do acidente de trânsito sofrido pelo autor. Assim, não há o que 

se falar em insuficiência probatória do referido documento, visto estar 

devidamente registrado nos órgão competente e possuir assinatura do 

responsável. Id. 4529315, consta boletim de ocorrência de trânsito, com 

horário e identificação da vítima. Da Ausência de Prova da Invalidez: 

Arguiu, também, que a autora não apresentou toda a documentação 

indispensável à propositura da ação, em especial os exigidos no artigo 5º, 

parágrafo 5º da Lei 6.194/74, não demonstrando invalidez permanente, 

porque não há laudo emitido pelo IML. Ocorre que o laudo do IML não é o 

único meio de prova capaz de demonstrar a invalidez, tanto que a Lei 6. 

194/74, em seu artigo 5º dispõe que a indenização será paga mediante 

simples prova do acidente. Vejamos: “Art. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado.” E este tem sido o 

entendimento do nosso Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 

LAUDO DO IML E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O laudo do Instituto Médico Legal 

e o Boletim de Ocorrência não são documentos imprescindíveis nas ações 

de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem 

atestar a veracidade do alegado. (TJ-MT - APL: 00215810920168110041 

53318/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de 

Julgamento: 14/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 21/06/2017). A prova da invalidez da parte autora está 

demonstrada pela pericia médica colacionada no processo no Id. 8253945. 

Dos Valores da Indenização: O seguro DPVAT foi criado pela Lei 6.194/74 

e é obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que 

as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas. A lei traz as 

situações em que é cabível a indenização: a morte, invalidez permanente, 

total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares 

sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com atendimento 

médico-hospitalar. A autora alega, inicialmente, que faz jus ao pagamento 

do seguro DPVAT, pois o acidente que sofreu lhe resultou invalidez 

permanente. A Lei nº 6.194/74, em seu art. 3º, estabelece: “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.” A 

mesma lei em seu artigo 5º também estabelece: “O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. 

Necessário para a concessão do seguro DPVAT a demonstração dos 

seguintes requisitos: a) invalidez permanente b) simples prova do acidente 

e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. A parte 

autora comprovou o acidente automobilístico pelo boletim de ocorrência de 

trânsito (Id. 4529315), prontuário de atendimento (Id. 4529316) e perícia 

médica (Id. 8253945). No caso dos autos, o laudo pericial apontou a 

existência de nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente 

narrado, que resultou em invalidez leve (25%) relacionada a estrutura 

pélvica (100%). A lei não exige que para receber o seguro DPVAT o 

segurado tenha que comprovar o acidente com um documento específico; 

apenas diz que deve haver simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa. Provada a 

invalidez permanente da autora pelo laudo de avaliação médica, 

caracterizada está à responsabilidade da seguradora, o que impõe o 

pagamento do indenizável securitário. O pagamento deve ser realizado de 

acordo com a Lei 11.482/2007 e 11.945/2009, que fixa o valor da 

indenização do seguro DPVAT para os casos de invalidez permanente em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), matéria que já esta 

pacificada pelos Tribunais e uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da 

Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda naõ é obrigatória, sendo permitido à vitima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Demonstrada a ocorrência do 

acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a indenização securitária. 3. 

Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez 

para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada 

em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos 

Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil/73) e Súmula 

474 do STJ. 4. Indenização devida, considerando o grau de invalidez 

apurado na perícia. Redução do valor estipulado na sentença. 5. Correção 

monetária. Incidência a contar da data do sinistro, nos termos da Súmula 

580 do STJ. Disposição de oficio. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075469502, Quinta 

Camara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 25/10/2017). Comprovada a invalidez por intermédio da perícia 

médica e existindo provas quanto à existência do acidente de trânsito, a 

responsabilidade da seguradora se configura e se impõe o dever de 

indenizar. Ressalto que a indenização será fixada de acordo com a Lei 

11.482/2007 em conjunto com o laudo pericial, conforme Súmula 474 do 

STJ. Do Ônus Probatório Autoral e da Inaplicabilidade do Código de Defesa 

do Consumidor aos Beneficiários do Seguro DPVAT Sustenta que, como a 

parte autora, em sua exordial, não colacionou o Laudo do IML, conforme 

determina o parágrafo 5° da Lei do Seguro DPVAT, os honorários periciais 

devem ser pagos por ela, sobretudo porque compete a parte autora 

comprovar o fato constitutivo de seu direito. No entanto, dispõe o §1º do 

artigo 373 do Código de Processo Civil que: “Nos casos previstos em lei ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. No caso em tela, reconheço a 

hipossuficiência financeira da requerente, uma vez que esta é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita. Neste sentido, segue jurisprudência: 

CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS 

A Ç Õ E S  D E  C O B R A N Ç A  D E  I N D E N I Z A Ç Ã O 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). 

Em que pese ser incabível a inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor, mostra-se impossível ou de difícil 

consecução à autora o pagamento dos honorários períciais. Assim, viável 

a inversão do ônus probatório, aplicando-se a teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova. Da Constitucionalidade das Leis nº 11.482/07 

e nº 11.945/09: Alega a requerente que as Leis nº 11482/07 e nº 

11.945/09 são incompatíveis com a Constituição Federal. No entanto, não 

há que se falar em inconstitucionalidade delas, pois o Supremo Tribunal 

Federal julgou improcedentes as ações diretas de inconstitucionalidade nº 

4.350 e 4.627, que questionavam as referidas leis. Neste sentido, cito 

jurisprudência: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA 

DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO. SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06. 

INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 11.482/07 E 11.945/09 AFASTADA. 

ADINS Nº 4.627 E 4.350 JULGADAS IMPROCEDENTES PELO PLENÁRIO DO 

C.STF. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE DEVE SER PAGA 

PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO. APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 474 DO STJ. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA. 

LAUDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE INEXISTE DANO PATRIMONIAL 
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FÍSICO SEQUELAR. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA 

COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 

COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES 

PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE A PARTIR DA MEDIDA PROVISÓRIA 

340/06. INADMISSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA DATA DO EVENTO 

DANOSO. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS 

REPETITIVOS, JULGAMENTO DA QUESTÃO PELO C. STJ. RESP. 

1.483.620/SC. MORA DA SEGURADORA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DA RÉ. CABIMENTO (ART. 85, 

§ 11, DO CPC). Apelação improvida, com determinação. (Processo 

1003261-10.2015.8.26.0590; Orgão Julgador: 34ª Câmara de Direito 

Privado; Relator: Cristina Zucchi; Publicação: 18/12/2017; Julgamento: 18 

de Dezembro de 2017). Por tanto, incabível a presente alegação da parte 

autora, de forma que a indenização deverá ser paga proporcional ao grau 

de invalidez, conforme dispõe a súmula 474 do STJ. Da Impossibilidade da 

Incidência de Correção Monetária a Partir da MP 340/06: Aduz a 

requerente que a partir da vigência da MP 340/06, o quantum indenizatório 

passou a ser vinculado ao valor fixo e não mais ao salário mínimo. Assim, 

diante da desvalorização da moeda, requer que o valor seja atualizado 

monetariamente a partir do dia 29 de dezembro de 2006, quando editada a 

Medida Provisória nº 340, posteriormente convertida na Lei 11.482/07, que 

fixou o valor máximo de indenização em R$ 13.500,00. O Superior Tribunal 

de Justiça fixou tese jurídica em recurso repetitivo de que a correção 

monetária incide da data do evento danoso (recurso repetitivo REsp 

1.483.620/SC). Referido entendimento foi reafirmado na Súmula n. 580 do 

STJ que dispõe: “A correção monetária nas indenizações do seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 

6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”. Assim, entendo que a correção monetária deverá incidir 

data do evento danoso, despropositada a correção desde a Medida 

Provisória. Ainda, conforme entendimento sedimentado em sede de 

Recurso Especial Repetitivo e posteriormente Sumulado, os juros 

moratórios incidirão desde a citação, conforme enunciado nº 426 da 

Súmula do STJ. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro Dpvat 

S/A ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente – 

DPVAT parte autora JOSÉ BETO CIRQUEIRA DA SILVA, no valor de R$ 

3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), acrescido de juros 

moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC da indenização por morte ou invalidez a partir do 

evento danoso. Ante o requerente ter sucumbido em parte mínima do 

pedido, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que se 

fixa em R$ 1.000,00 (mil reais), em consonância com o artigo 85, 

parágrafo 8°, e artigo 86, paragrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

05 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000194-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DOMINGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000194-93.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): LUCAS SOUZA DOMINGUES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a informação 

prestada no boletim de ocorrência (Id. 463374): “que o prontuário médico 

foi extraviado pelo funcionário do atendimento e, que devido a isto foi feito 

uma declaração que será anexada ao boletim de ocorrência”, converto o 

julgamento em diligência e determino a intimação da parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos referida declaração. Após, 

com ou sem manifestação e de tudo certificado, retornem os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004735-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPER AGRO SER. COM. DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - 

ME (REQUERIDO)

ELIDIO DE OLIVEIRA NAZARIO JUNIOR (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não requereu o que de 

direito, apesar de intimada pelo DJE . Nos termos da legislação vigente e 

do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para requerer o que de direito, sob 

pena de extinção , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000833-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000833-48.2016.8.11.0037. AUTOR(A): PAULO AUGUSTO DOS SANTOS 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, aduzindo a ocorrência de 

omissão na sentença de ID nº 10011148, já que não teria determinado os 

índices de correção monetária dos valores a serem pagos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifico que razão 

assiste ao embargante, visto que padece de omissão a sentença 

objurgada, já que não fixou os índices de correção monetária das parcelas 

em atraso. Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 

1022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO, para fazer constar: “(...)Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S/A ao pagamento da 

indenização securitária por invalidez permanente – DPVAT parte autora 

PAULO AUGUSTO DOS SANTOS, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e 

setecentos e vinte e cinco reais), acrescido de juros moratórios de 1% 

desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da 

indenização por morte ou invalidez a partir do evento danoso. Condena-se 

o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa em R$ 1.200,00 (mil 

e duzentos reais) sobre o valor da condenação, em consonância com o 

artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 

de março de 2015). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 05 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000833-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para informar o 

CNPJ da Seguradora Líder, para a sua inclusão no polo passivo, conforme 

determinado na r. sentença, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002204-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER DA SILVA SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 1002204-13.2017.8.11.0037 

AUTOR(A): WILKER DA SILVA SOBRINHO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA ajuizada WILKER DA SILVA SOBRINHO em 

face do PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, todos 

qualificados nos autos. Id. 9973122, as partes realizaram composição 

amigável e pugnaram pela homologação do acordo e a consequente 

extinção do feito. Id. 10315973, a parte autora informa que o acordo foi 

devidamente cumprido pelo requerido. É a síntese do relatório. Fundamento 

e decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as 

partes litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as 

quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e, em consequência, requerem a extinção do 

feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução 

pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, 

o acordo entabulado Id. 9973122, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se 

for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem Custas e 

despesas processuais. Honorários advocatícios nos termos do acordo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

05 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000249-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR RITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000249-44.2017.8.11.0037. AUTOR(A): ADEMIR RITA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por ADEMIR 

RITA contra PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, ambos qualificados. 

Alega que, em 08/12/2016, foi vítima de acidente automobilístico, o qual 

resultou sua invalidez permanente, bem como informa que sofreu lesão 

permanente no membro superior direito e membro inferior. Assim, requer a 

condenação da requerida ao pagamento no valor de R$ 13.500,00, 

acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária de acordo com o 

INPC. A inicial veio com documentos Id. 4670872/4670883/7670892 e 

4670893. No Id. 4834725, recebimento da inicial com deferimento da justiça 

gratuita. Citada, a requerida apresentou contestação, suscitando, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da seguradora líder no polo 

passivo da ação e falta de interesse de agir ante a invalidade do 

documento apresentado pelo autor como comprovante da realização de 

pedido administrativo anterior. No mérito, alega a inexistência de prova do 

dano decorrente de acidente de trânsito, ausência de comprovante da 

invalidez alegada, necessidade de graduação do valor eventualmente 

devido de acordo com a lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor e, ainda, impugna todos os argumentos trazidos na inicial (Id. 

4529294). No Id. 7321418 apresentação de impugnação pela parte autora. 

No Id. 8195527, aportou laudo realizado por perito judicial, tendo as partes 

se manifestado nos Ids. 9034641/9579142. É o relato. Fundamento e 

decido. Inicialmente, deve ser consignado que no caso em tela o litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento 

antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois 

não há necessidade de produção e provas, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Há preliminares aventadas pela parte requerida, 

de modo que passo a analisa-las. Da alteração do polo passivo para a 

Seguradora Líder: Com relação à alegação de necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da ação, conforme entendimento já 

pacificado pela jurisprudência pátria, esta mostra-se desnecessária, visto 

que o artigo 7ª da Lei 6.194/74 dispõe que todas as seguradoras que 

operam o sistema de Seguro DPVAT podem ser demandadas para efeitos 

de ressarcimento indenizatório. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE EXCLUSÃO 

DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE – 

DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS 

GASTOS COM TRATAMENTO BUCO MAXILO (SERVIÇOS 

ODONTOLÓGICOS) - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA DE DÚVIDAS – 

REEMBOLSO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO 

DESPROVIDO. Não merece guarida a pretensão da ré de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no polo passivo 

da lide, porquanto a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput, da Lei nº 6.194/74, 

com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Se restou comprovado pelo 

autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente 

de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de 

saúde ortodôntico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a 

que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, 

mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações em sede 

recursal. Nos casos de reembolso de despesas médico-hospitalares e 

suplementares “A correção monetária incide da data do desembolso da 

quantia pela autora.” (TJ/MT – RAC nº 86.451/2011). Os honorários 

advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação em consonância com o disposto no artigo 20, § 3º do Código 

de Processo Civil, hão de ser mantidos. (TJ-MT - APL: 

00034414620138110003 150404/2013, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/05/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2014) APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EVENTO MORTE. 

ATROPELAMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

DESNECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização 

do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), em 

face do óbito da genitora da parte autora, que fora vítima de 

atropelamento, julgada procedente na origem. Preliminar Inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo - Em razão da existência de consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operam o seguro objeto da Lei nº 6.194/74 (DPVAT), qualquer seguradora 

integrante do referido consórcio pode ser demandada para efeitos de 

ressarcimento indenizatório. Desnecessidade da inclusão da Seguradora 

Líder S.A. no polo passivo da lide. De acordo com a redação do artigo 3º, 

inciso I, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida 

quando da existência de morte. Comprovado o nexo causal entre o sinistro 
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e a morte da beneficiária através da certidão de óbito (fl. 18), Boletim de 

Ocorrência policial (fls. 19/20), denúncia oferecida pelo MP contra o autor 

do acidente de trânsito (fls. 82/83), bem como cópia do inquérito policial e 

do auto de necropsia juntado nas fls. 84/87), é... devido o pagamento da 

indenização em favor da herdeira da vítima. Nexo causal devidamente 

comprovado, a indenização se faz imperiosa. Pagamento deverá ser 

realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, 

com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e 

da Súmula 580 do STJ. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos 

termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. 

APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70077834513 RS, Relator: Niwton 

Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018). Ausência de 

Interesse de Agir - Da Não Comprovação do Pedido Administrativo e a Sua 

Recusa: A requerida arguiu ausência de interesse de agir, já que a parte 

autora não esgotou a via administrativa para cobrar o seguro. Verifico, no 

entanto, que a requerente juntou aos autos (Id. 4670883) cópia do 

requerimento administrativo. Quanto à validade do referido documento 

para constituir comprovante da realização de pedido administrativo 

anterior, torna-se desnecessária a comprovação, uma vez que, o prévio 

ingresso na via administrativa não é condição para a propositura da ação 

de cobrança, sob pena de infringir o artigo 5º, XXXV, da Constituição 

Federal, que garante a todos o acesso à justiça. Esse, inclusive, é o 

entendimento dos Tribunais: ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE PRÉVIO 

PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE PAGAMENTO - 

DESNECESSIDADE – PLEITO DA SEGURADORA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – 

REJEIÇÃO. A comprovação do requerimento prévio no âmbito 

administrativo e da recusa da seguradora no atendimento ao pedido não 

constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a 

propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório. 

No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse processual do autor, 

consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a indenização que 

entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), sob pena de 

ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - INDENIZAÇÃO 

CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA LEI Nº 6.194/74, 

RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO COM A VOCAÇÃO 

HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONFIRMAÇÃO POR SEUS 

FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro 

grau, que reconheceu a procedência da ação no sentido de condená-la a 

pagar a indenização pleiteada (R$ 6.500,00) a título de seguro DPVAT, 

relativa à metade do valor previsto na Lei nº 6.194/74, relegada a outra 

metade à irmã de acordo com a vocação hereditária, em decorrência da 

morte do genitor do autor em acidente automobilístico, de rigor a 

manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como 

razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. 

(TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Outrossim, o Poder Judiciário, 

sempre que acionado, deve garantir às partes a prevalência do direito. 

Sendo assim, rejeito a preliminar. Da Ausência de Prova da Invalidez: 

Arguiu, também, que a autora não apresentou toda a documentação 

indispensável à propositura da ação, em especial os exigidos no artigo 5º, 

parágrafo 5º da Lei 6.194/74, não demonstrando invalidez permanente, 

porque não há laudo emitido pelo IML. Ocorre que o laudo do IML não é o 

único meio de prova capaz de demonstrar a invalidez, tanto que a Lei 6. 

194/74, em seu artigo 5º dispõe que a indenização será paga mediante 

simples prova do acidente. Vejamos: “Art. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado.” E este tem sido o 

entendimento do nosso Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 

LAUDO DO IML E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O laudo do Instituto Médico Legal 

e o Boletim de Ocorrência não são documentos imprescindíveis nas ações 

de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem 

atestar a veracidade do alegado. (TJ-MT - APL: 00215810920168110041 

53318/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de 

Julgamento: 14/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 21/06/2017). A prova da invalidez da parte autora está 

demonstrada pela pericia médica colacionada no processo no Id. 8195527. 

Dos Valores da Indenização: O seguro DPVAT foi criado pela Lei 6.194/74 

e é obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que 

as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas. A lei traz as 

situações em que é cabível a indenização: a morte, invalidez permanente, 

total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares 

sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com atendimento 

médico-hospitalar. A autora alega, inicialmente, que faz jus ao pagamento 

do seguro DPVAT, pois o acidente que sofreu lhe resultou invalidez 

permanente. A Lei nº 6.194/74, em seu art. 3º, estabelece: “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.” A 

mesma lei em seu artigo 5º também estabelece: “O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. 

Necessário para a concessão do seguro DPVAT a demonstração dos 

seguintes requisitos: a) invalidez permanente b) simples prova do acidente 

e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. A parte 

autora comprovou o acidente automobilístico pelo boletim de ocorrência de 

trânsito (Id. 4670892), prontuário de atendimento (Id. 4670893) e perícia 

médica (Id. 8195527). No caso dos autos, o laudo pericial apontou a 

existência de nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente 

narrado, que resultou em invalidez intensa (75%) em membro inferior 

esquerdo (70%). A lei não exige que para receber o seguro DPVAT o 

segurado tenha que comprovar o acidente com um documento específico; 

apenas diz que deve haver simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa. Provada a 

invalidez permanente da autora pelo laudo de avaliação médica, 

caracterizada está à responsabilidade da seguradora, o que impõe o 

pagamento do indenizável securitário. O pagamento deve ser realizado de 

acordo com a Lei 11.482/2007 e 11.945/2009, que fixa o valor da 

indenização do seguro DPVAT para os casos de invalidez permanente em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), matéria que já esta 

pacificada pelos Tribunais e uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da 

Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda naõ é obrigatória, sendo permitido à vitima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Demonstrada a ocorrência do 

acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a indenização securitária. 3. 

Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez 

para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada 

em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos 

Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil/73) e Súmula 

474 do STJ. 4. Indenização devida, considerando o grau de invalidez 

apurado na perícia. Redução do valor estipulado na sentença. 5. Correção 

monetária. Incidência a contar da data do sinistro, nos termos da Súmula 

580 do STJ. Disposição de oficio. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075469502, Quinta 

Camara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 25/10/2017). Comprovada a invalidez por intermédio da perícia 

médica e existindo provas quanto à existência do acidente de trânsito, a 

responsabilidade da seguradora se configura e se impõe o dever de 

indenizar. Ressalto que a indenização será fixada de acordo com a Lei 

11.482/2007 em conjunto com o laudo pericial, conforme Súmula 474 do 

STJ. Do Ônus Probatório Autoral e da Inaplicabilidade do Código de Defesa 

do Consumidor aos Beneficiários do Seguro DPVAT Sustenta que, como a 

parte autora, em sua exordial, não colacionou o Laudo do IML, conforme 

determina o parágrafo 5° da Lei do Seguro DPVAT, os honorários periciais 

devem ser pagos por ela, sobretudo porque compete a parte autora 

comprovar o fato constitutivo de seu direito. No entanto, dispõe o §1º do 
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artigo 373 do Código de Processo Civil que: “Nos casos previstos em lei ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. No caso em tela, reconheço a 

hipossuficiência financeira da requerente, uma vez que esta é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita. Neste sentido, segue jurisprudência: 

CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS 

A Ç Õ E S  D E  C O B R A N Ç A  D E  I N D E N I Z A Ç Ã O 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). 

Em que pese ser incabível a inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor, mostra-se impossível ou de difícil 

consecução à autora o pagamento dos honorários períciais. Assim, viável 

a inversão do ônus probatório, aplicando-se a teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova. Da Constitucionalidade das Leis nº 11.482/07 

e nº 11.945/09: Alega a requerente que as Leis nº 11482/07 e nº 

11.945/09 são incompatíveis com a Constituição Federal. No entanto, não 

há que se falar em inconstitucionalidade delas, pois o Supremo Tribunal 

Federal julgou improcedentes as ações diretas de inconstitucionalidade nº 

4.350 e 4.627, que questionavam as referidas leis. Neste sentido, cito 

jurisprudência: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA 

DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO. SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06. 

INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 11.482/07 E 11.945/09 AFASTADA. 

ADINS Nº 4.627 E 4.350 JULGADAS IMPROCEDENTES PELO PLENÁRIO DO 

C.STF. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE DEVE SER PAGA 

PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO. APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 474 DO STJ. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA. 

LAUDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE INEXISTE DANO PATRIMONIAL 

FÍSICO SEQUELAR. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA 

COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 

COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES 

PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE A PARTIR DA MEDIDA PROVISÓRIA 

340/06. INADMISSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA DATA DO EVENTO 

DANOSO. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS 

REPETITIVOS, JULGAMENTO DA QUESTÃO PELO C. STJ. RESP. 

1.483.620/SC. MORA DA SEGURADORA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DA RÉ. CABIMENTO (ART. 85, 

§ 11, DO CPC). Apelação improvida, com determinação. (Processo 

1003261-10.2015.8.26.0590; Orgão Julgador: 34ª Câmara de Direito 

Privado; Relator: Cristina Zucchi; Publicação: 18/12/2017; Julgamento: 18 

de Dezembro de 2017). Por tanto, incabível a presente alegação da parte 

autora, de forma que a indenização deverá ser paga proporcional ao grau 

de invalidez, conforme dispõe a súmula 474 do STJ. Da Impossibilidade da 

Incidência de Correção Monetária a Partir da MP 340/06: Aduz a 

requerente que a partir da vigência da MP 340/06, o quantum indenizatório 

passou a ser vinculado ao valor fixo e não mais ao salário mínimo. Assim, 

diante da desvalorização da moeda, requer que o valor seja atualizado 

monetariamente a partir do dia 29 de dezembro de 2006, quando editada a 

Medida Provisória nº 340, posteriormente convertida na Lei 11.482/07, que 

fixou o valor máximo de indenização em R$ 13.500,00. O Superior Tribunal 

de Justiça fixou tese jurídica em recurso repetitivo de que a correção 

monetária incide da data do evento danoso (recurso repetitivo REsp 

1.483.620/SC). Referido entendimento foi reafirmado na Súmula n. 580 do 

STJ que dispõe: “A correção monetária nas indenizações do seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 

6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”. Assim, entendo que a correção monetária deverá incidir 

data do evento danoso, despropositada a correção desde a Medida 

Provisória. Ainda, conforme entendimento sedimentado em sede de 

Recurso Especial Repetitivo e posteriormente Sumulado, os juros 

moratórios incidirão desde a citação, conforme enunciado nº 426 da 

Súmula do STJ. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro Dpvat 

S/A ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente – 

DPVAT parte autora ADEMIR RITA, no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos) acrescido de juros moratórios 

de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo 

INPC da indenização por morte ou invalidez a partir do evento danoso. 

Ante o requerente ter sucumbido em parte mínima do pedido, condeno a 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa em R$ 1.200,00 (mil 

e duzentos reais), em consonância com o artigo 85, parágrafo 8°, e artigo 

86, paragrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 05 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000251-14.2017.8.11.0037. AUTOR(A): VIVIANE APARECIDA MULLER 

RITA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 

ajuizada por VIVIANE APARECIDA MULLER RITA contra PORTO SEGURO 

CIA. DE SEGUROS, ambos qualificados. Alega que, em 08/12/2016, foi 

vítima de acidente automobilístico, o qual resultou sua invalidez 

permanente, bem como informa que sofreu lesão permanente no membro 

inferior esquerdo. Assim, requer a condenação da requerida ao 

pagamento no valor de R$ 13.500,00, acrescidos de juros de 1% ao mês e 

correção monetária de acordo com o INPC. A inicial veio com documentos 

Id. 4671559/4671568/4671580 e 4671586. No Id. 4834726, recebimento da 

inicial com deferimento da justiça gratuita. Citada, a requerida apresentou 

contestação suscitando, preliminarmente, falta de interesse de agir e 

invalidade do documento apresentado pelo autor como comprovante da 

realização de pedido administrativo anterior, bem como a ausência de 

documentos essenciais à regularização do sinistro. No mérito, alega a 

ausência de nexo casual, a inexistência de prova do dano decorrente de 

acidente de transito, e, ainda, impugna todos os argumentos trazidos na 

inicial (ID 4671545). No Id. 7224740 apresentação de impugnação pela 

parte autora. No Id. 8725502, aportou laudo realizado por perito judicial, 

tendo as partes se manifestado nos Ids. 9034779/9466813. É o relato. 

Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que no caso em 

tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, pois não há necessidade de produção e provas, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 
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desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Há preliminares aventadas pela parte requerida, 

de modo que passo a analisa-las. Da alteração do polo passivo para a 

Seguradora Líder: Com relação à alegação de necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da ação, conforme entendimento já 

pacificado pela jurisprudência pátria, esta mostra-se desnecessária, visto 

que o artigo 7ª da Lei 6.194/74 dispõe que todas as seguradoras que 

operam o sistema de Seguro DPVAT podem ser demandadas para efeitos 

de ressarcimento indenizatório. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE EXCLUSÃO 

DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE – 

DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS 

GASTOS COM TRATAMENTO BUCO MAXILO (SERVIÇOS 

ODONTOLÓGICOS) - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA DE DÚVIDAS – 

REEMBOLSO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO 

DESPROVIDO. Não merece guarida a pretensão da ré de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no polo passivo 

da lide, porquanto a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput, da Lei nº 6.194/74, 

com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Se restou comprovado pelo 

autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente 

de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de 

saúde ortodôntico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a 

que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, 

mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações em sede 

recursal. Nos casos de reembolso de despesas médico-hospitalares e 

suplementares “A correção monetária incide da data do desembolso da 

quantia pela autora.” (TJ/MT – RAC nº 86.451/2011). Os honorários 

advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação em consonância com o disposto no artigo 20, § 3º do Código 

de Processo Civil, hão de ser mantidos. (TJ-MT - APL: 

00034414620138110003 150404/2013, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/05/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2014) APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EVENTO MORTE. 

ATROPELAMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

DESNECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização 

do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), em 

face do óbito da genitora da parte autora, que fora vítima de 

atropelamento, julgada procedente na origem. Preliminar Inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo - Em razão da existência de consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operam o seguro objeto da Lei nº 6.194/74 (DPVAT), qualquer seguradora 

integrante do referido consórcio pode ser demandada para efeitos de 

ressarcimento indenizatório. Desnecessidade da inclusão da Seguradora 

Líder S.A. no polo passivo da lide. De acordo com a redação do artigo 3º, 

inciso I, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida 

quando da existência de morte. Comprovado o nexo causal entre o sinistro 

e a morte da beneficiária através da certidão de óbito (fl. 18), Boletim de 

Ocorrência policial (fls. 19/20), denúncia oferecida pelo MP contra o autor 

do acidente de trânsito (fls. 82/83), bem como cópia do inquérito policial e 

do auto de necropsia juntado nas fls. 84/87), é... devido o pagamento da 

indenização em favor da herdeira da vítima. Nexo causal devidamente 

comprovado, a indenização se faz imperiosa. Pagamento deverá ser 

realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, 

com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e 

da Súmula 580 do STJ. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos 

termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. 

APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70077834513 RS, Relator: Niwton 

Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018). Ausência de 

Interesse de Agir - Da Não Comprovação do Pedido Administrativo e a Sua 

Recusa: A requerida arguiu ausência de interesse de agir, já que a parte 

autora não esgotou a via administrativa para cobrar o seguro. Verifico, no 

entanto, que a requerente juntou aos autos (Id. 4671568) cópia do 

requerimento administrativo. Quanto à validade do referido documento 

para constituir comprovante da realização de pedido administrativo 

anterior, torna-se desnecessária a comprovação, uma vez que, o prévio 

ingresso na via administrativa não é condição para a propositura da ação 

de cobrança, sob pena de infringir o artigo 5º, XXXV, da Constituição 

Federal, que garante a todos o acesso à justiça. Esse, inclusive, é o 

entendimento dos Tribunais: ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE PRÉVIO 

PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE PAGAMENTO - 

DESNECESSIDADE – PLEITO DA SEGURADORA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – 

REJEIÇÃO. A comprovação do requerimento prévio no âmbito 

administrativo e da recusa da seguradora no atendimento ao pedido não 

constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a 

propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório. 

No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse processual do autor, 

consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a indenização que 

entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), sob pena de 

ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - INDENIZAÇÃO 

CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA LEI Nº 6.194/74, 

RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO COM A VOCAÇÃO 

HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONFIRMAÇÃO POR SEUS 

FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro 

grau, que reconheceu a procedência da ação no sentido de condená-la a 

pagar a indenização pleiteada (R$ 6.500,00) a título de seguro DPVAT, 

relativa à metade do valor previsto na Lei nº 6.194/74, relegada a outra 

metade à irmã de acordo com a vocação hereditária, em decorrência da 

morte do genitor do autor em acidente automobilístico, de rigor a 

manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como 

razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. 

(TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Outrossim, o Poder Judiciário, 

sempre que acionado, deve garantir às partes a prevalência do direito. 

Sendo assim, rejeito a preliminar. Da Ausência de Prova da Invalidez: 

Arguiu, também, que a autora não apresentou toda a documentação 

indispensável à propositura da ação, em especial os exigidos no artigo 5º, 

parágrafo 5º da Lei 6.194/74, não demonstrando invalidez permanente, 

porque não há laudo emitido pelo IML. Ocorre que o laudo do IML não é o 

único meio de prova capaz de demonstrar a invalidez, tanto que a Lei 6. 

194/74, em seu artigo 5º dispõe que a indenização será paga mediante 

simples prova do acidente. Vejamos: “Art. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado.” E este tem sido o 

entendimento do nosso Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 

LAUDO DO IML E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O laudo do Instituto Médico Legal 

e o Boletim de Ocorrência não são documentos imprescindíveis nas ações 

de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem 

atestar a veracidade do alegado. (TJ-MT - APL: 00215810920168110041 

53318/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de 

Julgamento: 14/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 21/06/2017). A prova da invalidez da parte autora está 

demonstrada pela pericia médica colacionada no processo no Id. 8725502. 

Dos Valores da Indenização: O seguro DPVAT foi criado pela Lei 6.194/74 

e é obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que 

as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas. A lei traz as 

situações em que é cabível a indenização: a morte, invalidez permanente, 

total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares 

sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com atendimento 

médico-hospitalar. A autora alega, inicialmente, que faz jus ao pagamento 

do seguro DPVAT, pois o acidente que sofreu lhe resultou invalidez 

permanente. A Lei nº 6.194/74, em seu art. 3º, estabelece: “Os danos 
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pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.” A 

mesma lei em seu artigo 5º também estabelece: “O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. 

Necessário para a concessão do seguro DPVAT a demonstração dos 

seguintes requisitos: a) invalidez permanente b) simples prova do acidente 

e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. A parte 

autora comprovou o acidente automobilístico pelo boletim de ocorrência de 

trânsito (Id. 4671580), prontuário de atendimento (Id. 4671586) e perícia 

médica (Id. 8725502). No caso dos autos, o laudo pericial apontou a 

existência de nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente 

narrado, que resultou em invalidez média (50%) no pé esquedo (50%). A 

lei não exige que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que 

comprovar o acidente com um documento específico; apenas diz que deve 

haver simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Provada a invalidez 

permanente da autora pelo laudo de avaliação médica, caracterizada está 

à responsabilidade da seguradora, o que impõe o pagamento do 

indenizável securitário. O pagamento deve ser realizado de acordo com a 

Lei 11.482/2007 e 11.945/2009, que fixa o valor da indenização do seguro 

DPVAT para os casos de invalidez permanente em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), matéria que já esta pacificada pelos 

Tribunais e uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A 

presença da Seguradora Líder no polo passivo da demanda naõ é 

obrigatória, sendo permitido à vitima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Demonstrada a ocorrência do 

acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a indenização securitária. 3. 

Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez 

para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada 

em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos 

Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil/73) e Súmula 

474 do STJ. 4. Indenização devida, considerando o grau de invalidez 

apurado na perícia. Redução do valor estipulado na sentença. 5. Correção 

monetária. Incidência a contar da data do sinistro, nos termos da Súmula 

580 do STJ. Disposição de oficio. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075469502, Quinta 

Camara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 25/10/2017). Comprovada a invalidez por intermédio da perícia 

médica e existindo provas quanto à existência do acidente de trânsito, a 

responsabilidade da seguradora se configura e se impõe o dever de 

indenizar. Ressalto que a indenização será fixada de acordo com a Lei 

11.482/2007 em conjunto com o laudo pericial, conforme Súmula 474 do 

STJ. Do Ônus Probatório Autoral e da Inaplicabilidade do Código de Defesa 

do Consumidor aos Beneficiários do Seguro DPVAT Sustenta que, como a 

parte autora, em sua exordial, não colacionou o Laudo do IML, conforme 

determina o parágrafo 5° da Lei do Seguro DPVAT, os honorários periciais 

devem ser pagos por ela, sobretudo porque compete a parte autora 

comprovar o fato constitutivo de seu direito. No entanto, dispõe o §1º do 

artigo 373 do Código de Processo Civil que: “Nos casos previstos em lei ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. No caso em tela, reconheço a 

hipossuficiência financeira da requerente, uma vez que esta é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita. Neste sentido, segue jurisprudência: 

CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS 

A Ç Õ E S  D E  C O B R A N Ç A  D E  I N D E N I Z A Ç Ã O 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). 

Em que pese ser incabível a inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor, mostra-se impossível ou de difícil 

consecução à autora o pagamento dos honorários períciais. Assim, viável 

a inversão do ônus probatório, aplicando-se a teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova. Da Impossibilidade da Incidência de Correção 

Monetária a Partir da MP 340/06: Aduz a requerente que a partir da 

vigência da MP 340/06, o quantum indenizatório passou a ser vinculado ao 

valor fixo e não mais ao salário mínimo. Assim, diante da desvalorização 

da moeda, requer que o valor seja atualizado monetariamente a partir do 

dia 29 de dezembro de 2006, quando editada a Medida Provisória nº 340 

posteriormente convertida na Lei 11.482/07, que fixou o valor máximo de 

indenização em R$ 13.500,00. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese 

jurídica em recurso repetitivo de que a correção monetária incide da data 

do evento danoso (recurso repetitivo REsp 1.483.620/SC). Referido 

entendimento foi reafirmado na Súmula n. 580 do STJ que dispõe: “A 

correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada 

pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. Assim, 

entendo que a correção monetária deverá incidir data do evento danoso, 

despropositada a correção desde a Medida Provisória. Ainda, conforme 

entendimento sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo e 

posteriormente Sumulado, os juros moratórios incidirão desde a citação, 

conforme enunciado nº 426 da Súmula do STJ. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, para CONDENAR a Seguradora Líder dos 

Consórcios de Seguro Dpvat S/A ao pagamento da indenização securitária 

por invalidez permanente – DPVAT parte autora VIVIANE APARECIDA 

MULLER RITA, no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e 

cinco reais.) acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da indenização por 

morte ou invalidez a partir do evento danoso. Ante o requerente ter 

sucumbido em parte mínima do pedido, condeno a requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios que se fixa em R$ 1.000,00 (mil reais), em 

consonância com o artigo 85, parágrafo 8°, e artigo 86, paragrafo único, 

ambos do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004215-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELSON ALCENO GROHS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004215-15.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: DELSON ALCENO GROHS Vistos. Indefiro, por ora, o pedido 

retro, vez que não há comprovação nos autos de que foram esgotados 
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todos os meios de localização do executado, visto que consta dos autos 

apenas a tentativa de citação pessoal, ressaltando-se que a citação por 

edital é medida extrema e só deve ser utilizada quando a parte exequente 

não lograr êxito para localização da parte executada. Dessa forma, 

intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

a necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007181-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA QUEIROZ TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007181-14.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: ELIZANGELA QUEIROZ TEIXEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO movida por 

ELIZANGELA QUEIROZ TEIXEIRA em face de BANCO BRADESCO S/A, 

ambos qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, observo que 

foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que 

recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Cite-se a parte requerida, para, querendo, apresentar 

contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, 

apresente impugnação à contestação. Ressalte-se que, de acordo com o 

artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial. Assim, em respeito à 

primazia da autocomposição, designo audiência de conciliação para o dia 

07 de fevereiro de 2018, às 13h40min, a ser realizada pelo conciliador, na 

sede do Fórum desta Comarca. Conste no mandado que o banco 

requerido deverá encaminhar representante com poderes para transigir. 

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art.334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de 

seus respectivos advogados, para comparecerem na audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 05 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007181-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA QUEIROZ TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007181-14.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ELIZANGELA QUEIROZ 

TEIXEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Da análise dos 

autos, verifico a ocorrência de erro material na decisão de ID nº 

16195821, de modo que passo a saná-la: “07 de fevereiro de 2019”. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 06 de novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006168-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR VENSKE VERARDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA CRISTINA GOMES DAVID (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006168-77.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): IVANIR VENSKE VERARDI RÉU: MARTA CRISTINA GOMES 

DAVID Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

ESTÉTICOS c/c DANOS MATERIAIS c/c DANOS MORAIS movida por 

IVANIR NEUBUSER VENSKE em face de MARTA CRISTINA GOMES DAVID, 

ambos qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, observo que 

foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que 

recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Cite-se a parte requerida, para, querendo, apresentar 

contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, 

apresente impugnação à contestação. Ressalte-se que, de acordo com o 

artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial. Assim, em respeito à 

primazia da autocomposição, designo audiência de conciliação para o dia 

13 de fevereiro de 2018, às 13h20min, a ser realizada pelo conciliador, na 

sede do Fórum desta Comarca. Conste no mandado que o banco 

requerido deverá encaminhar representante com poderes para transigir. 

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art.334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de 

seus respectivos advogados, para comparecerem na audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006168-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR VENSKE VERARDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA CRISTINA GOMES DAVID (RÉU)

 

Certifico por determinação verbal da Dra. Myrian Pavan Schenkel, 

consigno que a data correta da audiência de conciliação é dia 13/02/2019, 

às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000824-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. T. (REQUERIDO)

L. G. D. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000824-18.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO JOHN DEERE S.A. 

REQUERIDO: JOAO VILELA TEODORO, LENITA GUIMARAES DANTAS 

Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecido por BANCO 

JOHN DEERE S.A, alegando, em síntese, a existência de contradição na 

decisão de ID nº 15430498, vez que consignou a permanência do bem 

nesta comarca até o término do prazo de 05 (cinco) dias. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Inicialmente, verifico que os embargos foram 
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interpostos tempestivamente e na forma legal, de modo que devem ser 

conhecidos. Não observo nos autos qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade a ser sanada no decisum objurgado, visto que a questão 

ventilada nos autos foi satisfatoriamente resolvida na decisão recorrida. 

Desse modo, entendo que estes embargos, embora rotulado como 

“declaratórios”, tem por objetivo a condução de um novo julgamento, com 

reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela 

jurisprudência. Senão, vejamos: “Não admitem embargos de declaração 

infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o 

julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, 

RT 527/240, JTA 103/343).” “Os embargos de declaração não devem 

revestir de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, 

excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta 

nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não 

justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa 

modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de 

questionar a correção do julgamento e obter, em consequência, a 

desconstituição do ato decisório. (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 

158/689, 158/993, 159/638).” Insta consignar que a decisão de ID nº 

15430498 observou todos os requisitos legais para sua existência e 

validade, não havendo que se falar em qualquer contradição que 

ensejasse sua reforma, como pretende o embargante. Ademais, os 

embargos de declaração não prestam a dirimir as dúvidas do embargante 

ou responder questionamentos a respeito do comando judicial e sim para 

suprir omissões, contradições ou obscuridades. Neste sentido: ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DÉCIMA 

OITAVA CÂMARA CÍVEL Embargos de Declaração no Agravo de 

Instrumento nº 0057067-69.2010.8.19.0000Embargante: DIDEROT DE 

FIGUEIREDO E OUTROS Embargado: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS 

FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI Relatora: DES. CLAUDIA 

PIRES DOS SANTOS FERREIRA DECISÃO Consoante fls. 131/132, o 

recorrente interpôs os presentes embargos de declaração com a 

finalidade de pré-questionamento, para a futura interposição de recurso 

especial e/ou extraordinário. Os embargos de declaração têm a finalidade 

de esclarecer obscuridade ou contradição do julgado, ou supri-lo de 

omissão nele observada. Assim, são admissíveis apenas nas hipóteses 

previstas na lei. Verifica-se, portanto, imprestável a via declarativa para o 

atendimento da pretensão da ora embargante. Outrossim, não é demais 

lembrar que os declaratórios não se prestam para questionamentos, mas 

para dirimir omissões, obscuridades ou contradições. (...). Por estes 

motivos, nega-se provimento aos presentes embargos de declaração. Rio 

de Janeiro, de 2011. CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA 

Desembargadora Relatora. (TJ-RJ - AI: 570676920108190000 RJ 

0057067-69.2010.8.19.0000, Relator: DES. CLAUDIA PIRES, Data de 

Julgamento: 26/01/2011, DECIMA OITAVA CAMARA CIVEL). Ante o 

exposto, ausente os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se intacta a referida decisão e os 

seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000701-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIFRAN LOGISTICA LTDA (AUTOR(A))

JOAO DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCANIA BANCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA RIBEIRO NOVAES OAB - SP197105 (ADVOGADO(A))

RODRIGO SARNO GOMES OAB - SP203990 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000701-54.2017.8.11.0037. AUTOR(A): LEDIFRAN LOGISTICA LTDA, 

JOAO DIAS DE OLIVEIRA RÉU: SCANIA BANCO S.A. Vistos. Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001233-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS GOMES DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GOMES DA SILVA OAB - MT4957/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001233-28.2017.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO BRADESCO S.A. RÉU: 

CARLOS GOMES DA SILVA Vistos. Intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001066-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR GOMES DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO(A))

RAQUEL DREYER OAB - MT0008413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001066-11.2017.8.11.0037. AUTOR(A): EDGAR GOMES DE ASSUNCAO 

RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, 

com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130494 Nr: 3128-46.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMA CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA APARECIDA REALE DE 

ANDRADE - OAB:217140/SP, HUMBERTO RICARDO MARTINS DE 

SOUZA - OAB:SP 238.100, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 

OAB:SP 160.487, MAURÍCIO CORRÊA - OAB:222.171/SP, MICHEL 

SIQUEIRA - OAB:SP/247.807, VANESSA REGINA PIUCCI - OAB:SP 

199.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:OAB / MT 13.386, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 7187

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte executada 

da penhora de fls. 751/752, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 33940 Nr: 2141-25.2005.811.0037

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DE MATTOS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIO ALCANTARA CARDOSO 

- OAB:184300/SP, LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - OAB:OAB/PR 

25.276, MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - OAB:144880/SP, 

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - OAB:PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130514 Nr: 3145-82.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11340-A, MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - OAB:OAB/MG 

91.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o valor de R$ 2.016,60 (dois mil e dezesseis reais e sessenta 

centavos),conforme certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69264 Nr: 1572-48.2010.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JOSÉ TOMAZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar as partes da data, 

horário e local da instalação dos trabalhos periciais, a serem realizados no 

dia 28 de janeiro de 2019, as 14h00 na AV. Rubens de Mendonça, n° 

1.856, Edifício Office Tower, sala 1403, 14° andar, Bosque da Saúde, CEP 

78.050-000, Cuiabá – MT, conforme documentos de p. 474/475.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132171 Nr: 4533-20.2014.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIA APARECIDA PEDROSO KUCHLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ DE PAULA, JAIR DE PAULA, AHMAD 

CHAOUKI KHALIL ZAHER, MARCIO BERTOCO MEIRELES, GILBERTO LUIZ 

RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B, MÁRIO CREMA 

- OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONOFRE RIBEIRO DA SILVA 

NETO - OAB:7356/MT, RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:MT/9892-B

 Certifico que a parte autora não foi intimada para impugnar à contestação 

.Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149912 Nr: 4350-15.2015.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHMAD CHAOUKI KHALIL ZAHER, SILVANIA 

APARECIDA PEDROSO KUCHLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONOFRE RIBEIRO DA SILVA NETO 

- OAB:7356/MT, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B, MÁRIO CREMA 

- OAB:MT 3873, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JUNIOR - 

OAB:MT/7129/B, TULIO CESAR ZAGO - OAB:12737

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora e 

parte requerida para manifestar sobre a petição de p. 95/96, no prazo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133351 Nr: 5474-67.2014.811.0037

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HXM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, DIVANIÉLA GONÇALVES FORTES FONTANA - 

OAB:13629 - MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - OAB:MT 14.632, 

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - 

OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ENIO ZANATTA, PARA DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, 

NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE VISTA FORA 

DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO 

MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29814 Nr: 2121-68.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI, SIDNEI POLATO - ESPOLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-DIRECT S/A - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA , PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25897 Nr: 2219-87.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JUNITI NISHIMURA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:PE/20366-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23535 Nr: 526-68.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERCIVAL ELEUTÉRIO DE PAULA, LUCIANA MARTINS 

RIBAS, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO BACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:MT 9405, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032, LUCIANA MARTINS 

RIBAS - OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FRANCISCO SOARES - 

OAB:117459/SP, PATRÍCIA ELISABETE HAJZOCK ATTA - 

OAB:172167/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, comprovar a distribuição da carta precatória, vez que o 

comprovante juntado à fls. 546/547 se encontra sem identificação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39314 Nr: 1741-74.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIAGRO-COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, JOSÉ MARCELO MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TAILOR HENRIQUE DE SOUZA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141062 Nr: 211-20.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBL-M, AT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, 

NELSON A. MANOEL JUNIOR - OAB:5454-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6131 Nr: 168-79.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO HERMES PIOREZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO MACHADO - 

OAB:10333/RS

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74979 Nr: 7297-18.2010.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR DE SOUZA, MARIA SARMENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705

 Vistos.

Aguarde-se a juntada do documento no processo em apenso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138843 Nr: 9588-49.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lozar Reutov, AKSINIA RIJKOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102576 Nr: 1938-53.2011.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO DO CARMO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BORTOLON UBALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON REIS PEREIRA - 

OAB:OAB/GO 25341, RUBENS CRUNIVEL RODRIGUES - OAB:32.468-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT

 Vistos.

Aguarde-se a juntada do documento no processo em apenso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106261 Nr: 9168-83.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSO DALLACORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, FERNANDA SAMIRA PAYÃO FRANCO - 

OAB:239437/SP, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - OAB:SP/ 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123

 Vistos.
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Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147488 Nr: 3249-40.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN WELLINGTON VOLPE 

VELLASCO - OAB:SP 219.926, REGINA CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 

9.547-A, STEFANI VIMERCATI ZENI - OAB:MT/ 18547, TIAGO BUENO 

DA SILVA - OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131662 Nr: 4126-14.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LUIZA DE ARAUJO 

LEMOS - OAB:OAB/RJ122249, FERNANDO AUGUSTO ANDRADE 

FERREIRA DIAS - OAB:OAB/RJ100101

 Vistos.

Aguarde-se a juntada do documento no processo em apenso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151663 Nr: 5121-90.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E 

AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENÍNSULA FERTILIZANTES (PENÍNSULA 

INTERNACIONAL S/A), OCTANTE SECURITIZADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841-B, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SHIRAI - 

OAB:OAB/PR 25.781

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 217118 Nr: 7444-63.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO ALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE "PRIMACREDI"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, CLÁUDIA REGINA DA SILVA - OAB:MT 17.122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, KAROLINE SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 

14618, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 Vistos.

Aguarde-se a juntada do documento no processo em apenso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 17254 Nr: 2170-17.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lozar Reutov

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLA TROMBETTA 

CADORE - OAB:MT 11.298, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107762 Nr: 6895-97.2011.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCELINA DE FÁTIMA A. S. BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOANES FÁTIMA ARTUSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA 

LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT, Thaise Maria Ataide Cunha - 

OAB:13277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZA CAVICHIOLI DORING - 

OAB:50612/RS, MARIA AMELIA MASCHIO - OAB:, MARILEI SCHUSTER 

- OAB:7721-B/MT

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembrode 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107755 Nr: 6887-23.2011.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS APARECIDO SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOANES FÁTIMA ARTUSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA 

LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT, Thaise Maria Ataide Cunha - 

OAB:13277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZA CAVICHIOLI DORING - 

OAB:50612/RS, MARIA AMELIA MASCHIO - OAB:, MARILEI SCHUSTER 

- OAB:7721-B/MT

 Vistos.
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Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembrode 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 75000 Nr: 7318-91.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL BORTOLON UBALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS CRUNIVEL 

RODRIGUES - OAB:32.468-GO

 Vistos.

Aguarde-se a juntada do documento no processo em apenso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 75163 Nr: 7479-04.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA QUINTEIRO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON FLAVIO FERNANDES TAFURI, 

HOSPITAL E MATERNIDADE FEMINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:14278/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT, André Luiz Cardozo Santos - 

OAB:7322-A/MT, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650-B/MT, NORMA 

SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.542-B/MT, PEDRO OVELAR - 

OAB:6270

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109455 Nr: 8666-13.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOANES FÁTIMA ARTUSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ APARECIDO SOARES DA SILVA, 

ORCELINA DE FÁTIMA ANTUNES DE SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZA CAVICHIOLI DORING - 

OAB:50612/RS, MARIA AMELIA MASCHIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILDA MARIA BELTRAME 

FRANÇA - OAB:13417

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembrode 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115622 Nr: 6179-36.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAULINO TEIXEIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR LUFT, PAULO FERNANDO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:MT/3517-B, MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ - 

OAB:6782/MT, PAULA FERREIRA NEVES SODRE QUIROZ - OAB:15124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ALOISIO LUFT - 

OAB:OAB/MT 12436, MARCELO EDVINO LUFT - OAB:OAB/MT 13.265

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 6745 Nr: 94-25.1998.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MEYER, NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOMIRO RIVA, ALTAIR DOS SANTOS 

RIVA, SEVERINO ROMANO RIVA, AFFONSO RIVA, DILVA GIRARDI RIVA, 

NEUZA CIARELLI RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - 

OAB:4611, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 5599 Nr: 775-92.1998.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONELSO DONDÉ POLESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFEL COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS FERRARIM LTDA, DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662, CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - OAB:MT 

8239-B, JOÃO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - OAB:MT 3.448, 

JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

KELTON ALFREDO VOLPE - OAB:19741/O, PAULO ROGERIO DE 

OLIVEIRA - OAB:7074 MT, PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - 

OAB:1823-B MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:MT 11674-B, VANESSA PELEGRINI - OAB:MT 10.059

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 30290 Nr: 2551-20.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECAPAGEM DE PNEUS JAGUAR LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE FATIMA RAMOS - 

OAB:6938/MT, JOSE ANTONIO DE MELO - OAB:MT 8.604, MARIA 

ELIETE RAMOS - OAB:3.597-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON AZOLINI - 

OAB:3.094/MT

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71263 Nr: 3577-43.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA, MARIA SARMENTO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:1494/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A, RAFAEL BOQUE DA 

SILVA - OAB:OAB / MT 13.386

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173548 Nr: 7109-15.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON OTÁVIO DA SILVA TRINDADE - ME, 

ROGÉRIO ALVES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, KAROLINE 

SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 14618, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67988 Nr: 339-16.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO MATHIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI MACHADO DE JESUS, CONSTROLUZ 

COM. MAT. LTDA, CONTRAFO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES 

ELETROMECÂNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MEDEIROS ARAÚJO - 

OAB:MT 13.068, VANESSA APARECIDA VIEIRA - OAB:MT 12.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES 

FONSECA FILHO - OAB:5751/MT, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT/13613, CARLOS JORGE FERREIRA - OAB:, GIULIANI ROSA DE 

SOUZA YAMASAKI - OAB:MS/11.357, KAYO RONNARO SILVA DIAS - 

OAB:22433/O, PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - OAB:20350/O, 

SABRINA QUEIROZ MONNEY ROTUNNO - OAB:MS/7.748, SILZOMAR F. 

DE MENDONÇA JR. - OAB:MS/4.287, TAKECHI IUASSE - 

OAB:MT/8.113-A, VINÍCIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:

 Vistos.

Proceda-se à juntada do AR pendente.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151026 Nr: 4853-36.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTTO FRANCISCO EWERLING, NORMA 

EWERLING, MÁRCIA DOS SANTOS SALOMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Moreira de Almeida - 

OAB:MT 5882, ANDRE LUIZ BOMFIM - OAB:MT/14533, PAULO INÁCIO 

HELENE LESSA - OAB:6571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/O

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 11902 Nr: 694-75.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos.

Antes de analisar a petição retro, intime-se a parte exequente para juntar 

o cálculo atualizado e especificado, nos termos da decisão de fl. 186, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102346 Nr: 1745-38.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIANA TRADING IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA, PEDRO GONÇALVES VIANA NETO, 

OLIVA SANTOLIN VIANA, JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO, 

VIANA ALIMENTOS LTDA, ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, 

IRIETE CARDOSO CECATTO, RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON VINICIUS DOS 

SANTOS - OAB:6.923-B-MT, DIVADIR DE PIERI - OAB:4335-A/MT, 
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DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 181802 Nr: 11449-02.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ROMAGNOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO STRAUB - 

OAB:PR/22.205, MARIANA CRISTINA GUZZONI - OAB:PR/ 60749, 

OLIVALDO BATISTA DA SILVA - OAB:14959/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EDUARDO MACHADO 

OLIVEIRA DE BARCELLOS - OAB:79416/SP

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147537 Nr: 3271-98.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCTANTE SECURITIZADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 

E AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:OAB/MT 10.365-A, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA LUIZE FERRO - 

OAB:OAB/MT 5.841, FLAVIO MÜLLER - OAB:5841-B, RODRIGO 

NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 51156 Nr: 6424-23.2007.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ROMAGNOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROSPCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:9373/MT, OLIVALDO BATISTA DA SILVA - 

OAB:14959/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EDUARDO M. O. DE 

BARCELLOS - OAB:79.716/SP

 Vistos.

Aguarde-se a juntada do documento no processo em apenso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107418 Nr: 6530-43.2011.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, JUSSARA 

CORDEIRO MARQUES CARDOSO, IRIETE CARDOSO CECATTO, RONALDO 

CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVADIR DE PIERI - OAB:4335-A/MT, DIVANIR 

MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, KAROLINE SZATKOWSKI 

POLATO - OAB:MT 14618, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 

13984-B, TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 Vistos.

Aguarde-se a juntada do documento no processo em apenso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134867 Nr: 6682-86.2014.811.0037

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIELE DE MELO CURPENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELDI AULER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MIGUEL DA MOTA 

- OAB:65.257/MG, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Vistos.

Aguarde-se a juntada do documento no processo em apenso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69125 Nr: 1433-96.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN FEODOSIEVICH FEFELOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMÃO - OAB:33.327/DF, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/SP 128.341

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123008 Nr: 5548-58.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORISBELLA CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121755 Nr: 4276-29.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBF-AGROPECUARIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPLANTA INDUSTRIAS QUÍMICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CZERWINSKI - OAB:RJ 

154.492, ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS - OAB:MT 14.811, 

GISELLE JULIANA DOS SANTOS - OAB:RJ"S" 2.341-1-A, MARCELO 

DOS SANTOS BARBOSA - OAB:MT 4.886, RAPHAEL BARBOSA 

MEDEIROS - OAB:10617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ AUGUSTO BERTOLUCI - 

OAB:82628/SP

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121060 Nr: 3556-62.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTTO FRANCISCO EWERLING, NORMA EWERLING, 

MÁRCIA DOS SANTOS SALOMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - OAB:6240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602/MT, Amauri Moreira de Almeida - OAB:MT 5882, ANDRE 

LUIZ BOMFIM - OAB:MT/14533, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA 

ARRUDA - OAB:6347/MT, LUAN SARTORI DE LARA - OAB:19.810, 

PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571/MT

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107422 Nr: 6534-80.2011.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKSINIA RIJKOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, STEFFANE D PAULA GOMES DOS SANTOS - 

OAB:19044, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:MT 3.551

 Vistos.

Aguarde-se a juntada do documento no processo em apenso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 197247 Nr: 7446-67.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE LOURENCETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA VIDOTTO - 

OAB:14990, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 6.526-B, 

DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:MT 16.308-A

 Vistos.

Aguarde-se a juntada do documento no processo em apenso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154165 Nr: 6319-65.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO AURI MILANESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL PRIMAVERA LTDA, NUFARM 

INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENNYNK FERNANDO PRATES - 

OAB:MT 20967-O, LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joserisse Maia Alencar - 

OAB:23.981, RODOLFO LICURGO TERTULINO DE OLIVEIRA - 

OAB:CE/10144, RODRIGO HUMBERTO PRADO - OAB:7357/MT

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 39237 Nr: 1651-66.2006.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALÍCIO EVANGELISTA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO ANSTAUDEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembrode 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121693 Nr: 4209-64.2013.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI LÍVIO ZATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482-B/MT, EUDER OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:10.271/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 3.610, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:MT 16.308-A

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel
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Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69265 Nr: 1573-33.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDAIR LINASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:OAB/MT 10133, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, 

PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:OAB/SP 221.271

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131367 Nr: 3875-93.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELDI AULER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIELE DE MELO CURPENTINO, NORBERTO 

MÂNICA, IVO RABAIOLI, CLEONICE FÁTIMA RABAIOLI RODRIGUES, 

REINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO, CLEOMAR RABAIOLI, VÂNIA 

APARECIDA RIBEIRO RABAIOLI, CLEUSA MARIA RABAIOLI, CLAUDETE 

RABAIOLI, JORGE ASSEF FILHO, CLAIR RABAIOLI, ADÉLIA NEVES DA 

MAIA, JOÃO BATISTA BORIAN, HELENA LOURENÇO BORIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVENILTON BORGES 

OLIVEIRA - OAB:MG/92.063, MAURICIO MIGUEL DA MOTA - 

OAB:65.257/MG, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR S. DE OLIVEIRA 

- OAB:13.809- A MT

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125320 Nr: 7889-57.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.977/SP, Luana Klimiuk - OAB:MT 18089, MARIANA 

ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:OAB/SP 299.951

 Tendo em vista que esta magistrada participará do “Curso de Formação 

como Facilitadores de Círculos de Construção de Paz”, em Cuiabá, nos 

dias 12 a 14 de dezembro deste ano, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21/03/2019, às 15:30.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138544 Nr: 9366-81.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:MT/9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA 

- OAB:21589/O

 Vistos.

Tendo em vista que esta magistrada participará do “Curso de Formação 

como Facilitadores de Círculos de Construção de Paz”, em Cuiabá, nos 

dias 12 a 14 de dezembro deste ano, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21/03/2019, às 14:30.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111585 Nr: 2005-81.2012.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOMAR REZENDE DAMASCENO - ESPOLIO, 

FERNANDO SOTILLE DAMACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO DE FÁTIMA ALVES, PETRA LEONOR 

MUNHOZ LEITE ALVES, JOSÉ MARCOS VIEIRA DIAS, ALBANY SALLES 

DIAS, MACIEL & VIEIRA LTDA, JOSÉ LINDOLFO VIEIRA DIAS, ROSAURA 

MAGALHÃES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

Sandra Montanher Brescovici - OAB:MT 7.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Branquinho da Costa 

Dias - OAB:OAB/MG 108817, Rubens Pereira Domingues - 

OAB:OAB/MG 113223, Wolney Araujo Dias - OAB:OAB/MG 25660

 Vistos.

Tendo em vista que esta magistrada participará do “Curso de Formação 

como Facilitadores de Círculos de Construção de Paz”, em Cuiabá, nos 

dias 12 a 14 de dezembro deste ano, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14/03/2019, às 15:30.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102003 Nr: 1420-63.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERBI LUIZ DE LUCAS, ELEONOR GUNSCH DE LUCAS, 

MICHELLI INGMARA GUNSCH DE LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI RUARO TAGLIANI, ZAQUEU DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, Karolaine Vitoria Deniz Brasil - OAB:22658/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Vistos.

Tendo em vista que esta magistrada participará do “Curso de Formação 

como Facilitadores de Círculos de Construção de Paz”, em Cuiabá, nos 

dias 12 a 14 de dezembro deste ano, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14/03/2019, às 14:30.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53887 Nr: 1604-24.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 238 de 1025



Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO ADMINISTRADORA CONSÓRCIO 

S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70894 Nr: 3208-49.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO SEIJE WATANABE PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AUGUSTO LIRA 

JUNIOR - OAB:129378/SP, ROBERTO LUIZ DA COSTA - 

OAB:OAB/SP352.020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB MT 12.208-A

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122913 Nr: 5453-28.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDERSON UMBELINO NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LUIZA DE ARAUJO 

LEMOS - OAB:OAB/RJ122249

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162402 Nr: 1424-27.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU SOLIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:OAB/SP 217.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacinto Cáceres - 

OAB:OAB-MT 25.063

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147152 Nr: 3090-97.2015.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN WELLINGTON VOLPE 

VELLASCO - OAB:SP 219.926, REGINA CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 

9.547-A, STEFANI VIMERCATI ZENI - OAB:MT/ 18547, TIAGO BUENO 

DA SILVA - OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169444 Nr: 5008-05.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATAS SILVA DE SOUZA EIRELI - ME - IMPERIAL 

CORRETORAS DE CEREAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROYAL COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, 

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151590 Nr: 5078-56.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lozar Reutov, AKSINIA RIJKOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149

 Vistos.

Aguarde-se a juntada do documento no processo em apenso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67175 Nr: 7028-13.2009.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUPERCINIO DAMIÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - OAB:SP 

153.447, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO NEVES 
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COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69129 Nr: 1437-36.2010.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALOYSIO LERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8.123/PR

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111619 Nr: 2040-41.2012.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR CARDOSO DA SILVA, GILKA MODESTINA 

CASTRO DA SILVA, VALDEMAR CARDOSO DA SILVA, IEDA ALDAVE DA 

SILVA, JEANINE CASTRO SILVA BRASIL, MARIO LUIS SOARES BRASIL, 

JADER CARDOSO DA SILVA, JAQUELINE MARTINS DE LELLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVENAÇO COMÉRCIO E INDUSTRIA DE AÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, 

Françoise Heinze - OAB:OAB/RS 52.293, SERGIO BRAIBANTE PEREZ - 

OAB:25.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Gonçalves de Araújo 

- OAB:2.483, WALDIR LIMA DO AMARAL - OAB:17445/SP

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144687 Nr: 1892-25.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO MARODIN, MANOELA ZORTEA 

ESTEVES MARODIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYSSA RESPLANDE XAVIER 

- OAB:19342/OAB, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, 

TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - OAB:MT/19497

 Vistos.

Tendo em vista que esta magistrada participará do “Curso de Formação 

como Facilitadores de Círculos de Construção de Paz”, em Cuiabá, nos 

dias 12 a 14 de dezembro deste ano, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14/03/2019, às 16:30.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145666 Nr: 2397-16.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMES MARIA BEVILACQUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCON - ELETRO COMERCIAL MARIANA - 

COMÉRCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, AQUECEDOR SOLAR TRANSSEN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, STEFFANE D PAULA GOMES DOS SANTOS - 

OAB:19044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B, SANDRA 

ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 Vistos.

Tendo em vista que esta magistrada participará do “Curso de Formação 

como Facilitadores de Círculos de Construção de Paz”, em Cuiabá, nos 

dias 12 a 14 de dezembro deste ano, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21/03/2019, às 16:30.

Ante a redesignação da audiência aprazada, verifico que o pedido de fls. 

373/374 perdeu seu objeto, razão pela qual, deixo de analisa-lo.

Outrossim, considerando que o requerente e ambos os requeridos 

possuem procuradores constituídos nos autos, ficam as partes intimadas 

nas pessoas de seus advogados.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161207 Nr: 916-81.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS GONÇALVES, PRIMA AR (DUARTE & 

CIA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, CLAUDIA REGINA DA SILVA - OAB:MT/ 17.122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENNYNK FERNANDO PRATES 

- OAB:MT 20967-O

 Vistos.

Tendo em vista que esta magistrada participará do “Curso de Formação 

como Facilitadores de Círculos de Construção de Paz”, em Cuiabá, nos 

dias 12 a 14 de dezembro deste ano, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21/03/2019, às 13:30.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177888 Nr: 9522-98.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZALTINO VIEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB MT 12.208-A

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.
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Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102071 Nr: 1492-50.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA VIDOTTO - 

OAB:14990, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482-B/MT, EVALDO 

REZENDE FERNANDES - OAB:OAB/MT 3.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CATIUCIA LINS DE 

ALMEIDA - OAB:10123/MT, CYNTHIA DURANTE - OAB:10282/MT, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT 4482

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 100028 Nr: 7818-60.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO DO CARMO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLIANZ SEGUROS S/A, HSBC CORRETORA 

DE SEGUROS (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/16846-A, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT 15.013-A

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113165 Nr: 3601-03.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISOLDI CESTARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Von Heimburg, Junior Cezar 

Anton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54062 Nr: 1740-21.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGARD OMETTO COSENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:MT/ 7.680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5.238 

MT, LAURO ALVES PEREIRA - OAB:15.349, OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B MT, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:MT 8.177

 Certifico que o alvará de fls. 358 foi devidamente pago, conforme extrato 

de fls. 363.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156811 Nr: 7554-67.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEILA DE SOUZA AZAMBUJA VEIGA, 

FERNANDO VEIGA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, retirar carta precatória para as devidas 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74207 Nr: 6526-40.2010.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALNEI LUIZ GUENO, FERNANDA CRISTINE RABELO 

GUENO, UMBERTO JOÃO GUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Regina Pietsch 

Sacomori Lima Maranhão - OAB:MT/33571, LEONARDO RANDAZZO 

NETO - OAB:MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, KELTON ALFREDO VOLPE - OAB:19741/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, retirar carta precatória para as devidas 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 50466 Nr: 5786-87.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MILTON FUZETTI, MILSON ANTONIO 

FUZETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através dos sistemas 

BACENJUD e INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda do 

requerido, importante consignar que as mesmas deverão ser guardadas 

em pasta própria.

Inclua-se a minuta de pedido de informações e expeça-se os ofícios 

necessários.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sem prejuízo, oficie-se à Delegacia da Receita Federal, para que forneça o 

endereço informado na ultima declaração de imposto de renda pelo 

requerido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101282 Nr: 828-19.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSDOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEI VITÓRIO ROGENSKI - 

OAB:, CAMILA FAVRETTO VIEIRA - OAB:OAB/PR 69.803, MARELI 

LINCK NEITZKE - OAB:OAB/PR 64.503, MÔNICA HELENA RUARO 

TONELLI - OAB:41627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de bloqueio dos cartões de crédito do 

executado.Por fim, defiro que a consulta realizada via sistema Infojud, 

conforme fls. 100/104, sejam desentranhados dos autos, devendo o 

extrato ser arquivado em pastas próprias na Escrivaria, conforme 

determina o item 2.16.4 da CNG/CCGJ.Restando negativas as diligências, 

intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.Intimem-seCumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002217-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONTROL UNION WARRANTS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO LUIS MAIOLI OAB - RS65398 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002217-12.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT EXECUTADO: 

CONTROL UNION WARRANTS LTDA. Vistos. Considerando que o débito 

deste feito está sendo discutido na Ação Anulatória de nº 

1006455-74.2017.811.0037, a qual foi devidamente garantida, SUSPENDO 

o andamento da presente execução. Aguarde-se o deslinde da ação 

supramencionada. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de setembro de 

2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142187 Nr: 782-88.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZIMERI FABIANO DIAS COLLETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134377 Nr: 6277-50.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO ADORNO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131082 Nr: 3637-74.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, Daiana Ottonelli 

Werner - OAB:OAB-MT 14.777-O, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - 

OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137740 Nr: 8841-02.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ SIMÃO CÉLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101097 Nr: 701-81.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILSON DE SOUSA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O, RICARDO CÍCERO PINTO - OAB:124.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116404 Nr: 7045-44.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORINA RODRIGUES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CÍCERO PINTO - 

OAB:124.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS-

--PROC. FEDERAL - OAB:1662135

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113475 Nr: 3860-95.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCFO, HCFS, CRISTINA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74458 Nr: 6777-58.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA DA SILVA SANTOS CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128383 Nr: 1303-67.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMA ROSA PEREIRA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO BALDAN 

- OAB:11045 A MT, FERNANDO BALDAN NETO - OAB:13088/MT, 

PAULO RUBENS BALDAN - OAB:MT/13.478/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151447 Nr: 5032-67.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127001 Nr: 9534-20.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9534-20.2013.811.0037 (Código 127001)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Da análise dos autos, verifico a existência de pedido de cumprimento de 

sentença em relação aos honorários advocatícios pendente de análise. 

Contudo, a Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, a qual 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir processo diretamente no 

PJe, facultando a extração da petição de cumprimento de sentença dos 

honorários advocatícios (fls. 85/86) deste processo.

Após, considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contábeis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 22 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129835 Nr: 2592-35.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERÍSSIMA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS - 

OAB:MT/17.581-0, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - 

OAB:MT/17.533-0, EVANDRO SILVA SALVADOR - OAB:OAB-MT 

10.773-A, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A, VALDIR 

SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2592-35.2014.811.0037 (Código 129835)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contábeis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 22 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135093 Nr: 6862-05.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRES RAVANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6862-05.2014.811.0037 (Código 135093)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contábeis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 22 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130523 Nr: 3152-74.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS - 

OAB:MT/17.581-0, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - 

OAB:MT/17.533-0, EVANDRO SILVA SALVADOR - OAB:OAB-MT 

10.773-A, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A, VALDIR 

SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3152-72.2014.811.0037 (Código 130523)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contábeis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 22 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130522 Nr: 3151-89.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADECI FRANCISCA GUIMARAES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS - 

OAB:MT/17.581-0, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - 

OAB:MT/17.533-0, EVANDRO SILVA SALVADOR - OAB:OAB-MT 

10.773-A, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A, VALDIR 

SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3151-89.2014.811.0037 (Código 130522)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contábeis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 22 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72081 Nr: 4396-77.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MATOZO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Processo nº 4396-77.2010.811.0037 (Código 72081)

 Vistos.

 Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA oferecida 

pelo INSS, alegando, em síntese, excesso na execução, sob o argumento 

de que nada é devido, visto que o exequente recebeu a aposentadoria de 

forma indevida durante mais de 02 (dois) anos.

À fl. 243, a parte exequente apresentou resposta à impugnação do 

executado.

É o relatório. Decido.

Analisando os autos, constato que o executado fundamenta sua 
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impugnação no fato de que não há nada a ser pago para o exequente, o 

qual já recebeu indevidamente durante 02 (dois) anos o benefício, 

ocasionando, assim, excesso na execução.

Ante a divergência existente acerca do valor devido, foi determinada a 

remessa dos autos à Contadoria do Juízo para elaboração do cálculo, o 

qual foi elaborado em total obediência à sentença prolatada às fls. 

169/171, a qual não foi alterada com o acórdão de fls. 198/202, até porque 

o próprio executado não questionou a matéria alegada nesta impugnação.

Não obstante, na sentença prolatada nos autos, especificamente à fl. 

170-v, consta que: “(...) julgo parcialmente procedente o pedido inicial, 

condenando o Instituto-Requerido ao pagamento da aposentadoria por 

invalidez ao requerente, Luiz Carlos Matozo Rosa, equivalente ao valor 

que faz jus, devidos a partir da publicação dessa sentença, e ainda, pagar 

os valores vencidos, mais especificamente, entre 03/03/2010 a 

17/11/2010, quando teve suspenso o pagamento do auxílio-doença, 

devidamente atualizados, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo 

Civil, confirmando-se a liminar deferida às fls. 98/99 (...)”.

É importante ressaltar que, segundo o entendimento jurisprudencial, a 

matéria alegada pelo executado em processo já julgado por sentença de 

mérito com trânsito em julgado comporta discussão somente em ação 

rescisória, nos termos do artigo 966 do Código de Processo Civil.

 Destarte, tendo em vista a incidência do instituto da preclusão, não é 

concedido a parte o direito de reabrir discussão de matéria já decidida e 

agasalhada pela coisa julgada.

 Senão, vejamos:

 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE 

NULIDADE DA CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA 

TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA 

ALBERGADA PELA COISA JULGADA QUE RECLAMA PROCEDIMENTO 

ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não é concedido à 

parte o direito de reabrir discussão de matéria já decidida e agasalhada 

pela coisa julgada, tendo em vista a incidência do instituto da preclusão. "A 

coisa julgada material evidencia-se pela preclusão máxima, porquanto tal 

eficácia, conferida à sentença de mérito transitada em julgado, vincula as 

partes e os demais órgãos julgadores à matéria apreciada por decisão 

judicial, impedindo-se assim a reanálise do tema, ainda que se refira à 

questão de ordem pública (Apelação Cível n. , de Blumenau, rel. Des. 

Salete Silva Sommariva, em 28-8-2007)". (TJ-SC – AC 779886 SC 

2011.077988-6, Orgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Civil, Relator: 

Saul Steil, Julgamento: 13 de Fevereiro de 2012).

Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de 

fls. 240/241 e HOMOLOGO o cálculo elaborado pela Contadoria do Juízo 

de fl. 245.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV.

Após, providencie-se o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114401 Nr: 4815-29.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEN LUCI INÊS DUSO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, KEROLENY DUSO SILVA - 

OAB:25620/0, OSMAR RODRIGUES VIEIRA - OAB:77.871

 Ante o exposto, DETERMINO a baixa da penhora sobre o imóvel objeto da 

matrícula nº 2.764, do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do 

Leste/MT, bem como O DECLARO como bem de família, portanto, 

impenhorável.Sem prejuízo, defiro o requerimento de penhora on-line.Deve 

ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.Inclua-se a minuta de 

bloqueio.Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada 

para, querendo, opor embargos.Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará 

a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos 

bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas 

da execução.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, 

por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 

do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação 

de bens não tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Ainda, 

defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.Procedam-se às diligências a 

fim de se incluir a restrição nos veículos registrados em nome da parte 

executada, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema 

RENAJUD.Realizadas as diligências, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 13 de 

novembro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101725 Nr: 1161-68.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHNIC & MACHNIC LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT

 Processo nº: 1161-68.2011.811.0037 (Código 101725)

Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 21 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74673 Nr: 6992-34.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Processo nº 6992-34.2010.811.0037 (Código 74673)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte autora pugna pela intimação da 

parte requerida para implantação do benefício, tendo em vista o acórdão 

transitado em julgado.

Assim, expeça-se ofício ao INSS para que implante o benefício concedido 

a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de apuração de 

crime de desobediência.

Insta consignar que o pedido de cumprimento de sentença deverá ser 

distribuído diretamente no PJe.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163959 Nr: 2202-94.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA ROSA DUARTE BORTOLANZA - 

ME, APARECIDA ROSA DUARTE BORTOLANZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº 2202-94.2016.811.0037 (Código 163959)

Vistos.

 Ante a petição de fl. 31, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 

60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177180 Nr: 9130-61.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS DIRCEU PRATES DA CRUZ - EPP, 

CLOVIS DIRCEU PRATES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 Processo nº 9130-61.2016.811.0037 (Código 177180)

Vistos.

 Considerando o decurso do prazo desde o protocolo da petição de fl. 32, 

DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63501 Nr: 3263-34.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEPRIM COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, ROBERTO RIVELINO DOS REIS, JOSÉ ROBERTO DOS 

REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GONÇALVES - 

OAB:7831/MT

 Processo nº 3263-34.2009.811.0037 (Código 63501)

Vistos.

 Considerando o decurso do prazo desde o protocolo da petição de fl. 73, 

DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 24025 Nr: 891-25.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA- 

COOPERATIVA CENTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:SUBPROCURADOR, SÔNIA MARISA DIAS DIB - OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Maretti - 

OAB:OAB/SP 128.785, Ana Cláudia Silveira Curado - OAB:OAB/SP 

247.568, LOIDE DA SILVEIRA SOUTO FIGUEIREDO SILVA - 

OAB:OAB/SP 357.311, MARCELLA CAROLINE GONÇALVES - 

OAB:13626, ROLFF MILANI DE CARVALHO - OAB:84441/SP

 Processo nº 891-25.2003.811.0037 (Código 24025)

Vistos.

Sobre a petição de fls. 47/48, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 30752 Nr: 2977-32.2004.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA LIQUIDANDA DA COOP. AGRIC. DE COTIA - 

COOP. CENTRAL EM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Maretti - 

OAB:OAB/SP 128.785, Ana Cláudia Silveira Curado - OAB:OAB/SP 

247.568, LOIDE DA SILVEIRA SOUTO FIGUEIREDO SILVA - 

OAB:OAB/SP 357.311, MARCELLA CAROLINE GONÇALVES - 

OAB:13626, ROLFF MILANI DE CARVALHO - OAB:84441/SP, ROSANE 

CLADES REDER - OAB:4693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2977-32.2004.811.0037 (Código 30752)

Vistos.

Sobre a petição de fl. 523, manifeste-se a parte embargada, no prazo de 

10 (dez) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70519 Nr: 2828-26.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SARMENTO DE SOUZA - ME, MARIA 

SARMENTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLA TROMBETTA 

CADORE - OAB:MT 11.298, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A

 Processo nº: 2828-26.2010.811.0037 (Código 70519)

Vistos.

 Compulsando os autos verifico a renúncia dos advogados da parte 

executada às fls. 53/57. Assim, em consonância com o artigo 112 do 

Código de Processo Civil, recebo a renúncia do referido causídico nos 

autos.

Intime-se a parte executada para constituir novo advogado.

No mais, permaneçam os autos suspensos até o decurso do prazo 

deferido anteriormente.
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Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 4188 Nr: 280-48.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUASAR INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AÍSSA KARIN GEHRING - 

OAB:5.741, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - OAB:Proc. 

Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MILLEN ZAPPA - 

OAB:, aurelio cancio Peluso - OAB:

 Processo nº 280-48.1998.811.0037 (Código 4188)

Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD, mais 

precisamente no campo de pesquisa relativo aos bens imóveis - DOI.

Procedam-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome 

da executada QUASAR INFORMÁTICA LTDA.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Sem prejuízo, proceda a Sra. Gestora a inclusão dos sócios MARCIO 

MACHADO MARCONCIN e GERTRUDES GOETZ no polo passivo da ação, 

conforme deferido à fl. 16-v, bem como intime-se a parte exequente para 

que junte aos autos seus endereços atualizados, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 39126 Nr: 1616-09.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDSCHEER E NUSKE LTDA, VILMAR LUIS 

WANDSCHEER, ILOIDE MARGARETE NUSKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA, MARIA LUIZA DA 

CUNHA CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado, Sueli Solange Capitula - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 Processo nº 1616-09.2006.811.0037 (Código 39126)

Vistos.

Considerando a informação de fls. 109/110, intime-se a parte exequente 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65877 Nr: 5645-97.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHNIC & MACHNIC LTDA ME, Anderson 

Machnic, JAIRO MACHNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA PINHEIRO CAVALCANTI 

- OAB:1380475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANE PUNDRICH MULLER - 

OAB:20836/O

 Processo nº: 5645-97.2009.811.0037 (Código 65877)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 100.

Proceda-se a secretaria aos atos necessários para a liberação dos 

valores depositados nos autos em favor da parte exequente, na quantia 

de R$ 2.212,38 (dois mil duzentos e doze reais e trinta e oito centavos), 

atentando-se para as novas determinações contidas na Resolução nº 

15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova metodologia adotada 

pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para gerenciar os depósitos 

judiciais.

 Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122310 Nr: 4843-60.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, Diego José da Silva - OAB:10.030/MT, 

FLÁVIA SILVA RIBEIRO - OAB:MT 13240, PAULO ROBERTO CANHETE 

DINIZ - OAB:13239-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para no 

prazo legal, apresentar as contrarrazões.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50899 Nr: 6107-25.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRONDINA BORGES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATA CARRETO, 

para devolução dos autos nº 6107-25.2007.811.0037, Protocolo 50899, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127563 Nr: 530-22.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDINEY DA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:14152 MT

 Processo nº 530-22.2014.811.0037 (Código 127563)

Vistos.

Sobre a petição de fls. 69/70, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129190 Nr: 2037-18.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ANICÉSIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nylvan José da Silva - 

OAB:OAB-MT 17.805

 Processo nº: 3037-18.2014.811.0037 (Código 129190)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 23.

Proceda-se conforme requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133262 Nr: 5411-42.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL LORDELLO SENNA - 

OAB:16570, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - OAB:1179-A, 

LUIZ CARLOS MONTEIRO LOURENÇO - OAB:16780

 Processo nº 5411-42.2014.811.0037 (Código 133262)

Vistos.

Ciente da interposição de Agravo de Instrumento.

Aguarde-se o julgamento do referido recurso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40796 Nr: 3273-83.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNEADORA E MECÂNICA SÃO JUDAS 

TADEU LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 Processo nº: 3273-83.2006.811.0037 (Código 40796)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 237.

Proceda-se a expedição de mandado de constatação, conforme requerido 

pela parte exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 55350 Nr: 3025-49.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHNIC & MACHNIC LTDA ME, ADERSON 

MACHINIC, JAIRO MACHNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT

 Processo nº 3025-49.2008.811.0037 (Código 55350)

Vistos.

Considerando o decurso do prazo do pedido formulado à fl. 71, 

proceda-se a intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118422 Nr: 774-82.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOW COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 

- ME, JAMES RAFAEL WALDOW, Marcelo Luiz Waldow, ANGÊLA MARIA 

WALDOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO STEFANO 

MAZZUTTI - OAB:16.003

 Processo nº 774-82.2013.811.0037 (Código 118422)

Vistos.

Sobre a petição de fls. 80/81, diga a parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74535 Nr: 6854-67.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO JOSE MARTINS E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DE 

MENDONÇA - PROC.FEDERAL - OAB:11.929/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº: 6854-67.2010.811.0037 (Código 74535)

Vistos.

Antes de analisar o pedido de redirecionamento da execução para os 

sócios, expeça-se mandado de constatação, no prazo de 10 (dez) dias, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça certificar quanto ao 

fechamento/funcionamento da empresa no endereço fornecido nos autos.

Após, voltem os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66846 Nr: 6469-56.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA, 

OLEGARIO BARNARDO DE CAMPOS, AVANILDES MOREIRA CURVO, 

NEILA CURVO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO MARCHEZAN - 
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OAB:4424, JOSÉ ANDRÉ T. E CURVO - OAB:6605, MARCOS SOUZA DE 

BARROS - OAB:3947, OMAR KHALIL - OAB:MT/11.682, WILLIAM 

KHALIL - OAB:MT/6.487

 Processo nº 6469-56.2009.811.0037 (Código 66846)

Vistos.

 Ante a petição de fl. 59, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 

60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 50596 Nr: 5892-49.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO RONALDO MILANESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 Processo nº: 5892-49.2007.811.0037 (Código 50596)

Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.

Procedam-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos 

registrados em nome da parte executada, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD.

Realizadas as diligências, expeça-se mandado de penhora e avaliação 

dos automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122756 Nr: 5298-25.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DE CASTRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5298-25.2013.811.0037 (Código 122756)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por LUCINEIA RUBIN 

DE BORTOLI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 185, alvará eletrônico assinado.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado à fl. 185.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67853 Nr: 7620-57.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ VIECILI, ROSA MARIA MATTIONI 

VIECILI, LUIZ ARTUR MATTIONI, MARTA HELENA VIECILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PEDRAZZI - 

OAB:37477/RS

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pela parte executada.Fixo honorários 

advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado do débito, a 

serem pagos pelo executado em favor do advogado público, nos termos 

do artigo 85, §§ 3º e 19, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao 

levantamento de eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de 

contas.Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104967 Nr: 3955-62.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES - 

OAB:, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:18480-B, GIOVANA 

BACH - OAB:, JANAINE OTTONELLI WOLFF - OAB:17269, RENATA 

CARRETO - OAB:MT 18.929-A, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 Processo nº 3955-62.2011.811.0037 (Código 104967)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em face de CRESPANI & 

SUCOLOTTI LTDA – ME, na qual a parte exequente informa o pagamento 

integral do débito executado e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, conforme informado pela parte exequente.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Custas processuais pela parte executada.

Deixo de condenar o executado em honorários advocatícios, o qual já foi 

pago administrativamente, conforme consta no Demonstrativo Financeiro 

juntado à fl. 50.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 69651 Nr: 1959-63.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUELA CLEMENTE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, trazer aos autos 

certidão atualizada da matrícula do imóvel, quando, então, será analisado o 

pedido de penhora do bem.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012105-17.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO MAHNIC (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO DO VALE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Tendo em vista a notícia de falecimento da parte autora, intime-se o 

advogado constituído, Dr. Léo Nunes, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

trazer aos autos cópia da certidão de óbito, e, havendo interesse no 

prosseguimento do feito, promover a habilitação dos herdeiros. Esclareço 

que as providências ora determinadas correm no interesse da parte 

autora e seus sucessores. Eventual ausência de habilitação ensejará a 

extinção do feito sem resolução do mérito (inciso V do art. 51 da Lei 

9.099/1995). Cancele-se, no sistema, a audiência de marcada para 

07.12.2018, às 09:00 horas. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de 

novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA WALDOW (REQUERENTE)

JOSMILDO EUFLAZIO PEDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

FERNANDA PORTO MARCONDES DE SALLES OAB - SP223967 

(ADVOGADO(A))

CAMILA MAJOR ARANTES GUERRA OAB - SP198380 (ADVOGADO(A))

LUANA KLIMIUK OAB - MT18089/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000738-81.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JOSMILDO EUFLAZIO PEDRO, 

ANGELA MARIA WALDOW REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, 

Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão na Turma Recursal em 

30/07/2018, noticiado nos autos em Id 14472709, indefiro a remessa do 

Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça ou mesmo à Turma 

Recursal. Intime-se. Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011238-24.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI VIEIRA TOBIAS (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para manifestar acerca do decurso do prazo sem 

qualquer manifestação do executado ARI VIEIRA TOBIAS. Primavera do 

Leste, 27 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002515-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUNICE DA COSTA NERES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002515-04.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: SAO CARLOS COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - EPP EXECUTADO: CLEUNICE DA COSTA NERES 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Trata-se de execução, na qual não houve sucesso nas tentativas de 

penhoras. Não se encontrou bens penhoráveis, nem há qualquer 

perspectiva positiva a respeito. Ante o exposto, julgo extinta a execução 

pela inexistência de bens penhoráveis em relação à dívida de valor 

conforme art. 53, §4º da lei 9099/95. Servindo esta sentença como 

certidão de dívida, para possibilitar futura execução caso venha a ter 

conhecimento da existência de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, 

proceder a negativação do devedor, sob a responsabilidade do exequente 

(Enunciado 76 do FONAJE). Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas. 

Primavera do Leste - MT, 07 de novembro de 2.018. Publicado e registrado 

no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 07 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000104-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE WEGNER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000104-51.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANCA SANTOS & SANTOS 

JUNIOR LTDA - ME EXECUTADO: ALEXANDRE WEGNER Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte autora 

quedou-se inerte quando deveria se manifestar. Conforme bem preceitua 

o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se 

o processo, sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover 

os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a parte permaneceu 

silente nos autos quando oportuno se manifestar, não havendo motivos 

para que a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder 

Judiciário, visto não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. 

Ante o exposto, com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o feito, haja vista o abandono da causa. Sem custas nem 
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honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de 

novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 07 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005304-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDICLEIA PEREIRA VENERO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005304-73.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: EDICLEIA PEREIRA VENERO Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte autora 

quedou-se inerte quando deveria se manifestar. Conforme bem preceitua 

o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se 

o processo, sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover 

os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a parte permaneceu 

silente nos autos quando oportuno se manifestar, não havendo motivos 

para que a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder 

Judiciário, visto não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. 

Ante o exposto, com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o feito, haja vista o abandono da causa. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de 

novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 07 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000668-98.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARY MARCIA PIRES GUARDIAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000668-98.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: SAO CARLOS COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - EPP EXECUTADO: MARY MARCIA PIRES GUARDIAS 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte 

autora quedou-se inerte quando deveria se manifestar. Conforme bem 

preceitua o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por 

não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a 

parte permaneceu silente nos autos quando oportuno se manifestar, não 

havendo motivos para que a demanda exista indefinidamente na máquina 

do Poder Judiciário, visto não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

inerte. Ante o exposto, com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o feito, haja vista o abandono da causa. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de 

novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 07 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005895-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIA LUZIA DELMONDES (EXECUTADO)

RUI ROBERTO NARDI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005895-35.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ASSOCIACAO BENEDITINA DA 

PROVIDENCIA - ABENP EXECUTADO: RUI ROBERTO NARDI, LIDIA LUZIA 

DELMONDES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. A parte autora quedou-se inerte quando deveria se manifestar. 

Conforme bem preceitua o inciso III do artigo 485 do Código de Processo 

Civil: “Art. 485. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: (...) III - 

quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. No caso em tela 

verifica-se que a parte permaneceu silente nos autos quando oportuno se 

manifestar, não havendo motivos para que a demanda exista 

indefinidamente na máquina do Poder Judiciário, visto não cumprir seu 

papel fundamental. Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu inerte. Ante o exposto, com fulcro 

no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito, 

haja vista o abandono da causa. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de novembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 07 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005892-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO (EXECUTADO)

ELI SANDRA FREITAS BACCI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005892-80.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ASSOCIACAO BENEDITINA DA 

PROVIDENCIA - ABENP EXECUTADO: VILSON LUIZ DOS SANTOS 

CASTRO, ELI SANDRA FREITAS BACCI Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte autora quedou-se inerte quando 

deveria se manifestar. Conforme bem preceitua o inciso III do artigo 485 do 

Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a parte permaneceu silente 

nos autos quando oportuno se manifestar, não havendo motivos para que 

a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder Judiciário, visto 

não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há motivos para que 

este processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. Ante o exposto, 

com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o feito, haja vista o abandono da causa. Sem custas nem honorários, em 
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conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de novembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 07 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005857-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPEDITO LUCAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005857-23.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ASSOCIACAO BENEDITINA DA 

PROVIDENCIA - ABENP EXECUTADO: EXPEDITO LUCAS DE OLIVEIRA 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte 

autora quedou-se inerte quando deveria se manifestar. Conforme bem 

preceitua o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por 

não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a 

parte permaneceu silente nos autos quando oportuno se manifestar, não 

havendo motivos para que a demanda exista indefinidamente na máquina 

do Poder Judiciário, visto não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

inerte. Ante o exposto, com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o feito, haja vista o abandono da causa. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de 

novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 07 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011985-71.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DE SOUZA LOPES (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011985-71.2016.8.11.0037 Reclamante: RAVEMAPRI COMERCIO DE 

TECIDOS EIRELI - EPP Reclamada: ANDREIA DE SOUZA LOPES SENTENÇA 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A 

questão trazida aos autos, refere-se a cobrança de nota promissórias 

emitida pela requerida. A nota promissória, quando preenchidos seus 

requisitos formais, goza de presunção de exigibilidade, liquidez e certeza, 

bastando sua apresentação para o ajuizamento de demanda executiva, 

conforme preceito insculpido no artigo 78, inciso I, do NCPC, cabendo à 

parte reclamada demonstrar a existência de vício de consentimento, ou 

outros motivos que justifiquem sua desconstituição. Por outro lado, 

considerando que o pagamento do título cambial se prova, em regra, 

mediante sua posse, pelo sacado/emitente, forçoso concluir que a posse 

do título de crédito, pela exequente, impõe ao devedor o ônus de 

demonstrar fato obstativo do direito representado pela cártula, presumível 

por força do princípio da cartularidade. Citada e intimada a parte reclamada 

para comparecer na audiência e se defender, quedou-se inerte. A parte 

reclamante informou que entabulou acordo com a parte reclamada, 

requerendo a suspenção do feito até a quitação do débito, todavia, houve 

notícia do descumprimento, bem como é latente a revelia nos autos. É o 

breve relato. Decido. Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: 

O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a 

seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” 

Destarte, em conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à 

parte ré comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de 

pessoa jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme 

estabelece o artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.” Assim, não tendo sido 

sequer alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a 

ausência da parte ré na audiência de conciliação, e, em se tratando de 

direito disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho 

desta forma que restou comprovada a existência da relação jurídica entre 

as partes, bem como da efetiva cobrança de valores devidos uma vez que 

não rebatidos pela parte reclamada, posto que incumbe a ela provar a 

veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da 

prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Desta feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que os valores suscitados decorrem de descumprimento 

contratual e consequente prejuízos suportado pela parte promovente. 

Ademais, a reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, juntando aos autos as respectivas cártulas que não logrou 

êxito em compensa-las. Desta feita, entendo por devido o débito nestes 

autos cobrado, face à sua comprovação e a presunção de veracidade 

decorrente da revelia da demandada. Ante o exposto, julgo procedente 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de condenar a 

parte reclamada ao pagamento das notas promissórias nos valores de R$ 

107,40 e R$ 410,60 anexadas na exordial. O valor deve ser atualizado 

monetariamente pelo índice INPC desde o vencimento e acrescido de juros 

legais de mora de 1% ao mês a partir da citação válida. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de 

novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 07 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002612-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002612-04.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: DANIELA ALVES PEREIRA Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte autora 

quedou-se inerte quando deveria se manifestar. Conforme bem preceitua 

o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se 

o processo, sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover 

os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a parte permaneceu 

silente nos autos quando oportuno se manifestar, não havendo motivos 

para que a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder 

Judiciário, visto não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. 

Ante o exposto, com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo 
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Civil, julgo extinto o feito, haja vista o abandono da causa. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de 

novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 07 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001050-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA MARCOLINO NUNES 01443113999 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001050-23.2018.8.11.0037 Reclamante: MARIA ROSA MARCOLINO 

NUNES Reclamada: ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA SENTENÇA 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A 

questão trazida aos autos, refere-se a cobrança de nota promissórias 

emitida pela parte requerida. A nota promissória, quando preenchidos 

seus requisitos formais, goza de presunção de exigibilidade, liquidez e 

certeza, bastando sua apresentação para o ajuizamento de demanda 

executiva, conforme preceito insculpido no artigo 78, inciso I, do NCPC, 

cabendo à parte reclamada demonstrar a existência de vício de 

consentimento, ou outros motivos que justifiquem sua desconstituição. Por 

outro lado, considerando que o pagamento do título cambial se prova, em 

regra, mediante sua posse, pelo sacado/emitente, forçoso concluir que a 

posse do título de crédito, pela exequente, impõe ao devedor o ônus de 

demonstrar fato obstativo do direito representado pela cártula, presumível 

por força do princípio da cartularidade. Citada e intimada a parte reclamada 

(comprovada a citação e intimação pessoal no id. 13662012) para 

comparecer na audiência e se defender, quedou-se inerte. É o breve 

relato. Decido. O Estado do Mato Grosso definiu o prazo para 

apresentação de defesa de cinco dias, contados da realização da 

audiência de conciliação, nos procedimentos em trâmite no Juizado 

Especial Cível. Trata-se, pois, da disposição contida no enunciado quatro, 

editado nos Encontros de Juízes dos Juizados Especiais, que estabelece 

in verbis: “Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia”. 

Se tratando de direito disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, 

com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 

9.099/95. Tenho desta forma que restou comprovada a existência da 

relação jurídica entre as partes, bem como da efetiva cobrança de valores 

devidos uma vez que não rebatidos pela reclamada, posto que incumbe à 

ela provar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, 

nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Ademais, a reclamante cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando aos autos as 

respectivas cártulas que não logrou êxito em compensa-las. Desta feita, 

entendo por devido o débito nestes autos cobrado, face à sua 

comprovação e a presunção de veracidade decorrente da revelia da 

demandada. Ante o exposto, julgo procedente com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil 

do pleito do reclamante, para o fim de condenar a parte reclamada ao 

pagamento das notas promissórias anexadas na exordial no valor total de 

R$ 1.418,60. O valor deve ser atualizado monetariamente pelo índice INPC 

desde o vencimento e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês a 

partir da citação válida. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de novembro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 07 de novembro de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000483-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FERMINO AUGUSTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo eletrônico 

pela Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste; bem como 

diante da certidão de trânsito em julgado do v. acórdão; impulsiono o feito 

para intimar a(s) parte(s) devedora(s), por intermédio do(a,s) 

advogado(a,s) habilitado(a,s) neste, acerca do cumprimento da sentença 

requerido nos autos digitais, para fins de adimplemento da(s) 

obrigação(ões), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%, 

de acordo com o artigo 523 do Código de Processo Civil. Documentos 

vinculados: Petição de cumprimento de sentença e planilha atualizada 

do(s) débito(s) (Id: 16650460). Observações: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço: https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos termos do 

artigo 9.º da Lei 11.419/2006. Primavera do Leste/MT, 27 de novembro de 

2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001081-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARA DANIELA CONCEICAO PEREIRA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001081-43.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: SAO CARLOS COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - EPP EXECUTADO: SARA DANIELA CONCEICAO 

PEREIRA SILVA Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. A parte autora quedou-se inerte quando deveria se manifestar. 

Conforme bem preceitua o inciso III do artigo 485 do Código de Processo 

Civil: “Art. 485. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: (...) III - 

quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. No caso em tela 

verifica-se que a parte permaneceu silente nos autos quando oportuno se 

manifestar, não havendo motivos para que a demanda exista 

indefinidamente na máquina do Poder Judiciário, visto não cumprir seu 

papel fundamental. Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu inerte. Ante o exposto, com fulcro 

no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito, 

haja vista o abandono da causa. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de novembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 07 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000107-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIOMIRO DOS SANTOS FERREIRA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000107-06.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANCA SANTOS & SANTOS 

JUNIOR LTDA - ME EXECUTADO: CLAUDIOMIRO DOS SANTOS FERREIRA 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte 

autora quedou-se inerte quando deveria se manifestar. Conforme bem 

preceitua o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por 

não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a 

parte permaneceu silente nos autos quando oportuno se manifestar, não 

havendo motivos para que a demanda exista indefinidamente na máquina 

do Poder Judiciário, visto não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

inerte. Ante o exposto, com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o feito, haja vista o abandono da causa. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de 

novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 07 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-33.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA FARIA DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010151-33.2016.8.11.0037. REQUERENTE: CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO EIRELI REQUERIDO: JOAO MARIA FARIA DA COSTA 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte 

autora quedou-se inerte quando deveria se manifestar. Conforme bem 

preceitua o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por 

não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a 

parte permaneceu silente nos autos quando oportuno se manifestar, não 

havendo motivos para que a demanda exista indefinidamente na máquina 

do Poder Judiciário, visto não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

inerte. Ante o exposto, com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o feito, haja vista o abandono da causa. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de 

novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 07 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LOPERA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000085-45.2018.8.11.0037 Reclamante: ANDERSON LOPERA 

GONCALVES Reclamada: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento. 

É oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte reclamante 

que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida. Se defende 

a requerida alegando que a parte autora possui vínculo jurídico com a 

instituição financeira por meio do cartão Elo Múltiplo nº 

5067-2655-4121-2302. É o breve relato. Decido. O autor havia impugnado 

a negativação realizada em seu nome, negando a dívida, todavia, a 

requerida informou detalhes ensejadores da dívida e negativação, qual a 

parte reclamante não comprovou o recolhimento. A demandada além de 

discorrer sobre a relação comercial e jurídica com a parte requerente, 

detalhou a dívida ensejadora da negativação e juntou documentos 

decorrentes da prestação de serviço, inclusive várias faturas de cartão 

de crédito, que demonstram sua utilização no comércio local. O que se 

depreende do caso em tela é que houve negativação do nome da parte 

reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a requerida 

comprova através de vários documentos, demonstrando assim a relação 

comercial e débito entre os litigantes. Assim, não há falar em declaração 

de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. O dever de veracidade é estreitamente ligado com o dever de 

lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a verdade 

e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à solução do 

litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a 

negativação do reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o 

conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação 

jurídica entre os demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas 

também da inscrição ora discutida. Pelo exposto julgo improcedentes os 

pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto à 

litigância de má-fé por parte da reclamante, segue a fundamentação e 

decisão na homologação abaixo. Transitada em julgado, intime-se para 

pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, proceda-se conforme 

previsto na CNGC. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 06 de novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Por sua 

vez, vejo que a parte autora não agiu com lealdade para com a Justiça e a 

parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). 

Diante disso, condeno a parte reclamante a pagar as custas processuais 

(art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em 

favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor de 11 salários mínimos vigentes. Condeno, ainda, a 

parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove por cento) 

sobre o valor de 11 salários mínimos vigentes. Primavera do Leste - MT, 06 

de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000090-67.2018.8.11.0037 Reclamante: LEANDRO DE LIMA DOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 254 de 1025



SANTOS Reclamada: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento. 

É oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte reclamante 

que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida. Se defende 

a requerida alegando que a realidade é que a requerente possui relação 

jurídica com o banco, o que pode ser atestado pelos documentos que ora 

se junta aos autos. É o breve relato. Decido. Apesar do pedido de 

desistência do autor, em atenção ao Enunciado 90 do FONAJE rejeito o 

pedido e analiso o feito no estado que se encontra. O autor havia 

impugnado a negativação realizada em seu nome, negando a dívida, 

todavia, a requerida informou detalhes ensejadores da dívida e 

negativação, qual a parte reclamante não comprovou o recolhimento. A 

demandada além de discorrer sobre a relação comercial e jurídica com a 

parte requerente, detalhou a dívida ensejadora da negativação e juntou 

documentos decorrentes da prestação de serviço, inclusive faturas e 

contrato de prestação de serviço assinado pela própria demandante. O 

que se depreende do caso em tela é que houve negativação do nome da 

parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a requerida 

comprova através de vários documentos, demonstrando assim a relação 

comercial e débito entre os litigantes. Assim, não há falar em declaração 

de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. O dever de veracidade é estreitamente ligado com o dever de 

lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a verdade 

e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à solução do 

litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a 

negativação do reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o 

conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação 

jurídica entre os demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas 

também da inscrição ora discutida. Pelo exposto julgo improcedentes os 

pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto à 

litigância de má-fé por parte da reclamante, segue a fundamentação e 

decisão na homologação abaixo. Transitada em julgado, intime-se para 

pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, proceda-se conforme 

previsto na CNGC. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 06 de novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Por sua 

vez, vejo que a parte autora não agiu com lealdade para com a Justiça e a 

parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). 

Diante disso, condeno a parte reclamante a pagar as custas processuais 

(art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em 

favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor de 11 salários mínimos vigentes. Condeno, ainda, a 

parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove por cento) 

sobre o valor de 11 salários mínimos vigentes. Primavera do Leste - MT, 06 

de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000770-52.2018.8.11.0037 Reclamante: CLAUDEMAR LIMA DOS 

SANTOS Reclamada: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento. 

In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. A parte autora irresignada 

com inclusão negativa creditícia em seu nome, negando a relação com a 

parte requerida, ajuíza a presente demanda. Alega a requerida a 

necessidade de indeferimento da petição inicial, incidência da súmula 385 

do STJ, legitimidade do débito, não incidência de danos morais. É o breve 

relato. Da Preliminar. A respeito do pedido de extinção da lide diante da 

ausência do comprovante de negativação retirado no órgão emissor, não 

verifico irregularidade no documento que possa impedir a apreciação do 

mérito, destarte, rejeito a preliminar. Decido. A parte reclamante ajuizou a 

presente demanda questionando a negativação inserida pela parte 

requerida no CPF da parte autora, acervando ser indevida. A parte 

reclamada não anexou nos autos nenhum documento que respaldasse a 

negativação questionada. Compulsando o extrato de negativações trazido 

pela própria parte autora no momento do ajuizamento desta ação a parte 

reclamante possuía 4 anotações pejorativas inseridas em seu CPF, dentre 

elas a contestada nesta lide. É importante enfatizar que o apontamento 

negativo mais antigo registrado no CPF da parte reclamante foi realizado 

pela empresa CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTOES, em 

20/08/2015, que foi objeto de discussão judicial através dos autos de n. 

1000773-07.2018.8.11.0037, onde inclusive foi protocolado pedido de 

desistência pela parte autora. Portanto, conclui-se que, o requerente 

possuía negativação prévia em seu nome, que não se mostrou ilegal. É 

sabido que a inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", posto 

que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando a prova do 

fato. Entretanto, restando comprovado que há anotação preexistente do 

nome do consumidor nos órgãos de proteção inexiste dano moral a ser 

indenizado, a teor do enunciado sumular nº 385, do Superior Tribunal de 

Justiça, verbis: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ). 

Nesse sentido, cito jurisprudência da Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO – DÍVIDA NÃO COMPROVADA – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXISTÊNCIA DE 

OUTRAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO – SÚMULA 385 DO STJ – 

APLICABILIDADE – RESTRIÇÕES PREEXISTENTES – DEVEDOR CONTUMAZ 

– DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fornecedor ou prestador de serviço deve 

ser diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de 

danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação, inclusive em razão da ação de fraudadores. 

Se o consumidor junta aos autos documentos que embasam a sua 

pretensão, conferindo verossimilhança aos seus argumentos, compete ao 

prestador de serviço comprovar a regularidade das cobranças que 

efetuou. 2. Diante da inversão do ônus da prova que se opera por força 

do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, caberia à parte 

reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações da parte 

reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio 

de prova documental, do débito que deu ensejo à anotação nos órgãos de 

proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu. 3. A 

jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que 

o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

147867820148110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/10/2014, Publicado no DJE 17/10/2014) 

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente para determinar a reclamada 

a exclusão definitiva do nome da reclamante de qualquer cadastro de mal 

pagadores quanto a dívida discutida na presente demanda, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil; 

Deixo de condenar a reclamada em danos morais pelos motivos expostos 

acima; Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 06 de novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 
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NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 06 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000771-37.2018.8.11.0037 Reclamante: CLAUDEMAR LIMA DOS 

SANTOS Reclamada: TELEFONICA BRASIL S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento. 

In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. A parte autora irresignada 

com inclusão negativa creditícia em seu nome ajuíza ação reclamatória. 

Alega a requerida a parte autora habilitou a linha telefônica nº 66 99710 

1626, em 17/06/2015, o que ocasionou a emissão de faturas mensais, 

tendo a efetuado o pagamento das faturas até outubro de 2015, sem 

qualquer justificativa, deixou de efetuar o pagamento das faturas 

referente aos meses seguintes de 2015, fato gerador do incontestável 

débito no valor de R$ 105,89 É o breve relato. Decido. A parte reclamante 

ajuizou a presente demanda questionando a negativação inserida pela 

parte requerida no CPF da parte autora, acervando ser indevida. A parte 

reclamada não anexou nos autos nenhum documento que respaldasse a 

negativação questionada. Compulsando o extrato de negativações trazido 

pela própria parte autora no momento do ajuizamento desta ação a parte 

reclamante possuía 4 anotações pejorativas inseridas em seu CPF, dentre 

elas a contestada nesta lide. É importante enfatizar que o apontamento 

negativo mais antigo registrado no CPF da parte reclamante foi realizado 

pela empresa CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTOES, em 

20/08/2015, que foi objeto de discussão judicial através dos autos de n. 

1000773-07.2018.8.11.0037, onde inclusive foi protocolado pedido de 

desistência pela parte autora. Portanto, conclui-se que, o requerente 

possuía negativação prévia em seu nome, que não se mostrou ilegal. É 

sabido que a inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", posto 

que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando a prova do 

fato. Entretanto, restando comprovado que há anotação preexistente do 

nome do consumidor nos órgãos de proteção inexiste dano moral a ser 

indenizado, a teor do enunciado sumular nº 385, do Superior Tribunal de 

Justiça, verbis: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ). 

Nesse sentido, cito jurisprudência da Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO – DÍVIDA NÃO COMPROVADA – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXISTÊNCIA DE 

OUTRAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO – SÚMULA 385 DO STJ – 

APLICABILIDADE – RESTRIÇÕES PREEXISTENTES – DEVEDOR CONTUMAZ 

– DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fornecedor ou prestador de serviço deve 

ser diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de 

danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação, inclusive em razão da ação de fraudadores. 

Se o consumidor junta aos autos documentos que embasam a sua 

pretensão, conferindo verossimilhança aos seus argumentos, compete ao 

prestador de serviço comprovar a regularidade das cobranças que 

efetuou. 2. Diante da inversão do ônus da prova que se opera por força 

do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, caberia à parte 

reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações da parte 

reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio 

de prova documental, do débito que deu ensejo à anotação nos órgãos de 

proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu. 3. A 

jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que 

o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

147867820148110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/10/2014, Publicado no DJE 17/10/2014) 

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente para determinar a reclamada 

a exclusão definitiva do nome da reclamante de qualquer cadastro de mal 

pagadores quanto a dívida discutida na presente demanda, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil; 

Deixo de condenar a reclamada em danos morais pelos motivos expostos 

acima; Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 06 de novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 06 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010621-98.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUNA MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

BRUNA SANFELICE GAVIOLI OAB - MT0014587A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA ROEDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010621-98.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: LUNA MODAS LTDA - EPP 

EXECUTADO: LUANA ROEDER Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. A parte autora quedou-se inerte quando deveria se 

manifestar. Conforme bem preceitua o inciso III do artigo 485 do Código de 

Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se o processo, sem julgamento do 

mérito: (...) III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe 

competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. No caso 

em tela verifica-se que a parte permaneceu silente nos autos quando 

oportuno se manifestar, não havendo motivos para que a demanda exista 

indefinidamente na máquina do Poder Judiciário, visto não cumprir seu 

papel fundamental. Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu inerte. Ante o exposto, com fulcro 

no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito, 

haja vista o abandono da causa. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 06 de novembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 06 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010271-13.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DIVINA APARECIDA CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010271-13.2015.8.11.0037 Reclamante: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA 

- ME Reclamada: DIVINA APARECIDA CARDOSO DA SILVA SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Trata-se de execução, na qual não houve sucesso nas tentativas de 

penhoras. Não se encontrou bens penhoráveis, nem há qualquer 

perspectiva positiva a respeito. Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 

53, da Lei 9.099/95, julgo extinta a execução pela inexistência de bens 

penhoráveis em relação à dívida de valor. Servindo esta sentença como 

certidão de dívida, para possibilitar futura execução caso venha a ter 

conhecimento da existência de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, 

proceder a negativação do devedor, sob a responsabilidade do exequente 

(Enunciado 76 do FONAJE). Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas. 

Primavera do Leste - MT, 06 de novembro de 2.018. Publicado e registrado 

no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 06 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012047-48.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMICIA CENTER MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SUEL DE SOUSA (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8012047-48.2015.8.11.0037 Reclamante: PRIMICIA CENTER MODAS LTDA 

- EPP Reclamada: MARCOS SUEL DE SOUSA SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, na forma do 38 da Lei nº. 9.099/95. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de execução, 

na qual não houve sucesso nas tentativas de penhoras. Não se encontrou 

bens penhoráveis, nem há qualquer perspectiva positiva a respeito. Ante 

o exposto, com fulcro no § 4º, art. 43, da Lei 9.099/95, julgo extinta a 

execução pela inexistência de bens penhoráveis em relação à dívida de 

valor. Servindo esta sentença como certidão de dívida, para possibilitar 

futura execução caso venha a ter conhecimento da existência de bens 

penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a negativação do devedor, 

sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 76 do FONAJE). Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 06 de novembro de 

2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 06 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003509-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE MORAES SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1003509-32.2017.8.11.0037 Reclamante: REGIANE MORAES SIQUEIRA 

Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. É oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida, que nunca teve qualquer tipo de negócio 

com a parte promovida. Se defende a requerida alegando preliminar de 

incompetência do juizado Especial, legitimidade da cobrança e validade do 

negócio jurídico, que foi localizada a conta: 0261907673, habilitada no dia 

22/10/2015. É o breve relato. Decido. O autor havia impugnado a 

negativação realizada em seu nome, negando a dívida, todavia, a 

requerida informou detalhes ensejadores da dívida e negativação, qual a 

parte reclamante não comprovou o recolhimento. A demandada além de 

discorrer sobre a relação comercial e jurídica com a parte requerente, 

detalhou a dívida e juntou documentos decorrentes da prestação de 

serviço, inclusive várias faturas, bem como gravação de áudio entre os 

litigantes. Em impugnação o reclamante refuta os documentos juntados. A 

parte autora em sua petição inicial sequer suscita o contato entre os 

demandantes, o que resta provado através da gravação juntada na 

contestação, ademais, o extrato de ligações corrobora com a versão 

trazida na defesa: que as partes mantiveram relação comercial e que em 

decorrência de falta de pagamento resultou por fim na negativação do 

nome da parte autora. O que se depreende do caso em tela é que houve 

negativação do nome da parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma 

vez que a requerida comprova através de várias provas, demonstrando 

assim a relação comercial e débito entre os litigantes. Assim, não há falar 

em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a 

título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no 

proceder da parte reclamada. O dever de veracidade é estreitamente 

ligado com o dever de lealdade, uma vez que as partes devem agir em 

juízo conforme a verdade e lealmente, não se descuidando de fatos 

fundamentais à solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo 

dos fatos que circunda a negativação do reclamante, não exprimindo a 

verdade. Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide permite concluir 

pela efetiva relação jurídica entre os demandantes; e regularidade não 

apenas do débito, mas também da inscrição ora discutida. Pelo exposto, 

julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Quanto à litigância de má-fé por parte da reclamante, 

segue a fundamentação e decisão na homologação abaixo. Transitada em 

julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, 

proceda-se conforme previsto na CNGC. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 05 de novembro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Por sua vez, vejo que a parte autora não agiu com 

lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por 

alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo 

ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Diante disso, condeno a parte 

reclamante a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 salários 

mínimos. Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa que fixo no 

percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor de 11 salários mínimos. 

Primavera do Leste - MT, 05 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003542-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IVANILTON ESTEVAM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1003542-22.2017.8.11.0037 Reclamante: ANTONIO IVANILTON ESTEVAM 

DA SILVA Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. É oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida, que nunca teve qualquer tipo de negócio 

com a parte promovida. Se defende a requerida alegando que ao proceder 

à análise dos registros existentes em seus sistemas, localizou em nome 

do Autor as linhas de telefonia nº (66) 3016-0453 e (64) 9.9991-9277, 

habilitadas, respectivamente, em 13/08/2014 e 15/03/2013, passando a 

gerar faturas mensais. É o breve relato. Decido. O autor havia impugnado 

a negativação realizada em seu nome, negando a dívida, todavia, a 

requerida informou detalhes ensejadores da dívida e negativação, qual a 

parte reclamante não comprovou o recolhimento. A demandada além de 

discorrer sobre a relação comercial e jurídica com a parte requerente, 

detalhou a dívida e juntou documentos decorrentes da prestação de 

serviço, inclusive várias faturas, bem como contrato de prestação de 

serviço assinado pela parte autora. Em impugnação o reclamante refuta os 

documentos juntados, inclusive suscita necessidade de perícia, todavia, 

rejeito o pedido de perícia haja vista a sua desnecessidade, vez que 

patente a similaridade das assinaturas trazidas pela parte autora e parte 

ré. O que se depreende do caso em tela é que houve negativação do 

nome da parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a 

requerida comprova através de várias provas, demonstrando assim a 

relação comercial e débito entre os litigantes. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. O dever de veracidade é estreitamente ligado com o 

dever de lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a 

verdade e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à 

solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que 

circunda a negativação do reclamante, não exprimindo a verdade. 

Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela 

efetiva relação jurídica entre os demandantes; e regularidade não apenas 

do débito, mas também da inscrição ora discutida. Pelo exposto, julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Quanto à litigância de má-fé por parte da reclamante, segue a 

fundamentação e decisão na homologação abaixo. Transitada em julgado, 

intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, 

proceda-se conforme previsto na CNGC. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 05 de novembro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Por sua vez, vejo que a parte autora não agiu com 

lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por 

alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo 

ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Diante disso, condeno a parte 

reclamante a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 salários 

mínimos. Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa que fixo no 

percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor de 11 salários mínimos. 

Primavera do Leste - MT, 05 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011024-38.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILES RENATA FELIZ OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011024-38.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA MADALENA ZANATTA - 

EPP EXECUTADO: DANILES RENATA FELIZ OLIVEIRA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de execução, na qual não houve sucesso nas tentativas de penhoras. 

Não se encontrou bens penhoráveis, nem há qualquer perspectiva 

positiva a respeito. Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 

9.099/95, julgo extinta a execução pela inexistência de bens penhoráveis 

em relação à dívida de valor. Servindo esta sentença como certidão de 

dívida, para possibilitar futura execução caso venha a ter conhecimento 

da existência de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a 

negativação do devedor, sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 

76 do FONAJE). Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 

08 de novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 08 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010595-13.2009.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA MESSIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEITON LAZZARI OAB - MT0008727A (ADVOGADO(A))

RENATO SOUSA DUTRA OAB - MT0005809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRETA MODAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELOI DIAS DA SILVA OAB - PR0017080A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010595-13.2009.8.11.0037. EXEQUENTE: VANDERLEIA MESSIAS 

EXECUTADO: PRETA MODAS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de execução, 

na qual não houve sucesso nas tentativas de penhoras. Não se encontrou 

bens penhoráveis, nem há qualquer perspectiva positiva a respeito. Ante 

o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95, julgo extinta a 

execução pela inexistência de bens penhoráveis em relação à dívida de 

valor. Servindo esta sentença como certidão de dívida, para possibilitar 

futura execução caso venha a ter conhecimento da existência de bens 

penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a negativação do devedor, 

sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 76 do FONAJE). Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 08 de novembro de 

2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 08 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002597-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE RODRIGUES DE QUEIROZ PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002597-35.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: IVONETE RODRIGUES DE QUEIROZ PEREIRA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Trata-se de execução, na qual não houve sucesso nas 

tentativas de penhoras. Não se encontrou bens penhoráveis, nem há 

qualquer perspectiva positiva a respeito. Ante o exposto, com fulcro no § 

4º, art. 53, da Lei 9.099/95, julgo extinta a execução pela inexistência de 

bens penhoráveis em relação à dívida de valor. Servindo esta sentença 

como certidão de dívida, para possibilitar futura execução caso venha a 

ter conhecimento da existência de bens penhoráveis, ou se de seu 

interesse, proceder a negativação do devedor, sob a responsabilidade do 

exequente (Enunciado 76 do FONAJE). Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas. Primavera do Leste - MT, 08 de novembro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 08 de novembro de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011691-87.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO VIAN (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011691-87.2014.8.11.0037 Reclamante: MARIA MADALENA ZANATTA - 

EPP Reclamada: RODRIGO VIAN SENTENÇA Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. A questão trazida aos autos, refere-se 

cobrança de duplicatas. A duplicata é título executivo extrajudicial, para se 

defender a parte demandada deve provar nos autos o desfazimento do 

negócio jurídico que originou as duplicatas, pagamento parcial ou total ou 

não entrega das mercadorias ou prestação de serviço. E deste ônus, não 

se desincumbiu a parte requerida, uma vez que citada e intimada para 

comparecer e se defender não cumpriu com seu mister. É o breve relato. 

Decido. Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: O Enunciado 

nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Destarte, em 

conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de pessoa 

jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme estabelece o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz.” Assim, não tendo sido sequer 

alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a ausência 

da parte ré na audiência de conciliação, e, em se tratando de direito 

disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho 

desta forma que restou comprovada a existência da relação jurídica entre 

as partes, bem como da efetiva cobrança de valores devidos uma vez que 

não rebatidos pela parte reclamada, posto que incumbe a ela provar a 

veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da 

prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Desta feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que os valores suscitados decorrem de descumprimento 

contratual e consequente prejuízos suportado pela parte promovente. 

Ante o exposto, julgo procedente com resolução do mérito, fundamentado 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito da parte 

reclamante, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento das 

duplicatas no valor total de R$ 949,14. O valor deve ser atualizado 

monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês. A correção 

monetária pelo índice INPC incide desde a citação válida. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste – MT, 08 de 

novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste – 

MT, 08 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012284-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

BRUNA SANFELICE GAVIOLI OAB - MT0014587A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL GARCIA FONTES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012284-48.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: GABRIEL GARCIA FONTES Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, na forma do 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

execução, na qual não houve sucesso nas tentativas de penhoras. Não 

se encontrou bens penhoráveis, nem há qualquer perspectiva positiva a 

respeito. Ante o exposto, julgo extinta a execução pela inexistência de 

bens penhoráveis em relação à dívida de valor conforme art. 53, §4º da lei 

9099/95. Servindo esta sentença como certidão de dívida, para possibilitar 

futura execução caso venha a ter conhecimento da existência de bens 

penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a negativação do devedor, 

sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 76 do FONAJE). Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 07 de novembro de 

2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 07 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010426-79.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSVIDIO PINHEIRO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCILENE ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010426-79.2016.8.11.0037. REQUERENTE: OSVIDIO PINHEIRO & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: JUSCILENE ALVES DA SILVA Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte autora 

quedou-se inerte quando deveria se manifestar. Conforme bem preceitua 

o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se 

o processo, sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover 

os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a parte permaneceu 

silente nos autos quando oportuno se manifestar, não havendo motivos 
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para que a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder 

Judiciário, visto não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. 

Ante o exposto, com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o feito, haja vista o abandono da causa. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de 

novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 07 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005317-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO ALDRIGUE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005317-72.2017.8.11.0037. REQUERENTE: PRIMACO COMERCIO DE 

FERRO E ACO LTDA REQUERIDO: PAULO ROGERIO ALDRIGUE 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte 

autora quedou-se inerte quando deveria se manifestar. Conforme bem 

preceitua o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por 

não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a 

parte permaneceu silente nos autos quando oportuno se manifestar, não 

havendo motivos para que a demanda exista indefinidamente na máquina 

do Poder Judiciário, visto não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

inerte. Ante o exposto, com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o feito, haja vista o abandono da causa. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de 

novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 07 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011336-43.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO GOES DE MORAES GAVIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011336-43.2015.8.11.0037 Reclamante: CAIO GOES DE MORAES 

GAVIOLI Reclamadas: TIM CELULAR S.A. SENTENÇA Dispensado o 

relatório em face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora recebeu o pagamento 

do objeto da lide, havendo comportamento processual de ambos que 

revela o reconhecimento do cumprimento integral da sentença. Diante do 

exposto, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487 do Novo Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 06 de novembro de 2018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 06 de 

novembro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010431-04.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA ALVES ROMAGNOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI OAB - MT13614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010431-04.2016.8.11.0037 Reclamante: EDUARDA ALVES ROMAGNOLI 

Reclamada: VIVO S.A. Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de Embargos de 

Declaração interposto pela parte reclamada tendo em vista 

descontentamento com a sentença exarada. Expõe a embargante que 

este Juízo deixou de fundamentar a existência de dano moral, que nenhum 

dano moral é presumido e não restou comprovado nos autos a ocorrência 

de dano moral. A responsabilidade da embargante é objetiva, inexistindo 

necessidade de fundamentar a incidência do dano moral, mas tão somente 

o acontecimento do fato danoso e o nexo de causalidade. Insta ressaltar 

que a responsabilidade da reclamada como fornecedor de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” É patente que a sentença não 

foi omissa, e que houve fundamentação do dano moral conforme a 

seguinte passagem: “(...) Conforme observa-se nos históricos de 

utilização dos serviços juntados pela parte ré, a autora realmente não teve 

acesso ao serviço de internet e ligação enquanto esteve em viagem para 

os Estados Unidos, sendo que o serviço voltou a funcionar quando a 

autora voltou para o Brasil. Portanto, constato por meio de todo conjunto 

probatório contido nos autos, que a requerida falhou na prestação de 

seus serviços, expondo a requerente a situações que ultrapassaram os 

meros dissabores do cotidiano, que lhe causaram um profundo 

aborrecimento e transtornos. Portanto, verifico que a ré prestou um 

serviço defeituoso. Agiu assim em infringência ao artigo 14, do Código de 

Defesa do Consumidor, e com isso gerou transtornos a reclamante, pelo 

desgaste e o tempo desperdiçado em reclamações, bem como com a falta 

de retorno por parte da empresa ré. Corroborando com o nosso 

entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se 

manifestado no sentido de que o descaso com o consumidor é situação 

hábil à caracterização do dever de indenizar, especialmente nas situações 

em que a fornecedora presta o serviço de forma deficiente. Sendo assim, 

com respeito à reparação moral, entendo pela procedência.” Ademais, é 

relevante recordar a regra processual atinente ao recurso interposto: Art. 

48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos 

casos previstos no Código de Processo Civil. Art. 1.022 - Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. In casu, verifica-se que inexiste 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença objurgada. 

Logo, não há que se falar em propositura de embargos de declaração, 

mormente quando o objetivo não é sanar irregularidades contidas na 

sentença, mas sim alterar o julgado, o que só pode ser obtido via recurso. 

Outrossim, a interpretação dada pelo embargante é diversa do 
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entendimento dominante de que os embargos de declaração servem para 

reconhecer erro material manifesto. Ora, não se pode confundir erro 

material manifesto com erro manifesto do julgado, até por que o primeiro 

não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas corrigir erros 

evidentes. Assim, se o embargante entende que a sentença é errônea, 

deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão 

analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do instituto dos 

embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o 

diploma processual prevê recurso específico. De mais a mais, no tocante 

a fundamentação dos danos morais o fato de expor a explicação do dano 

moral, com citações legais, jurisprudenciais e doutrinárias, não justifica o 

esquecimento de um elo importante entre o fato e o dano causado, se 

esse fato atingiu o espírito do ofendido e em que circunstâncias e grau ele 

se sentiu aviltado, prejudicado, magoado, impotente, é o que deverá sem 

exposto: nexo de causalidade, sem a qual, não há falar em reparação. 

Pergunta-se: onde encontra-se a obscuridade e contradição, se a 

sentença encontra-se devidamente fundamentada. Como se não 

bastasse, os Embargos de Declaração com efeitos infringentes só tem 

sido admitidos em casos excepcionais e ainda assim se demonstrado a 

ausência de outros recursos cabíveis, o que não se subsumi ao caso em 

espécie. No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA DO 

ACÓRDÃO ? INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. É vedado o reexame da 

matéria já apreciada pelo Tribunal por via de embargos, pois, tal recurso 

não tem o condão de modificar decisão, vez que se presta tão somente 

para corrigir erro material manifesto ou afastar omissão, obscuridade ou 

contrariedade existentes no acórdão.? (TJMT ? Emb Decl. nº86463/2008 ? 

3ª Câm. ? Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha - 15/09/2008) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRADIÇÃO E ERRO INEXISTENTE ? 

NÃO-ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração, conforme preceitua o 

artigo 535 do Código de Processo Civil, são cabíveis na hipótese de 

obscuridade, contradição ou omissão, contudo a doutrina e a 

jurisprudência, tendo por base o artigo 463 do mesmo diploma processual 

admitem ainda a sua utilização para provocar o juízo a sanar erro material 

ou de cálculo, admitindo a jurisprudência, também, o manejo daqueles com 

efeitos infringentes sobre a decisão embargada, se assim for pedido pela 

parte interessada. Não há que se falar em contradição a ser sanada, 

quando evidente o propósito do embargante em questionar decisão que 

lhe foi desfavorável, protelando o curso normal do feito. Para que se 

possa emprestar aos embargos caráter infringente, mister se faz a 

presença de situação tida como excepcional, tal como a ocorrência de 

erro manifesto, contrariedade ou omissão, o que não está a ocorrer no 

caso em apreço.? (TJMT ? Emb Decl. nº69000/2008 ? 3ª Câm. ? Des. Rel. 

Gilperes Fernandes da Silva - 18/08/2008) Desta forma, tenho pela 

manutenção da sentença atacada por todos os seus fundamentos. Diante 

do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de 

Processo Civil, rejeito os embargos de declaração opostos, ante a falta de 

contradição, omissão e obscuridade da sentença. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 06 de novembro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 06 de novembro de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003989-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIOR DANTAS ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003989-10.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ATIVA MATERIAIS ELETRICOS 

LTDA - EPP REQUERIDO: FABIO JUNIOR DANTAS ARAUJO Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte autora 

quedou-se inerte quando deveria se manifestar. Conforme bem preceitua 

o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se 

o processo, sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover 

os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a parte permaneceu 

silente nos autos quando oportuno se manifestar, não havendo motivos 

para que a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder 

Judiciário, visto não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. 

Ante o exposto, com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o feito, haja vista o abandono da causa. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de 

novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 07 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005859-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE DA COSTA LEAO SANTOS (EXECUTADO)

WAGMAR DOMINGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005859-90.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ASSOCIACAO BENEDITINA DA 

PROVIDENCIA - ABENP EXECUTADO: DANIELE DA COSTA LEAO 

SANTOS, WAGMAR DOMINGUES DOS SANTOS Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte autora quedou-se inerte 

quando deveria se manifestar. Conforme bem preceitua o inciso III do 

artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a parte permaneceu silente 

nos autos quando oportuno se manifestar, não havendo motivos para que 

a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder Judiciário, visto 

não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há motivos para que 

este processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. Ante o exposto, 

com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o feito, haja vista o abandono da causa. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 08 de novembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 08 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011101-42.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO JOSE FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NLE REFRIGERACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A CARTA DE 

INTIMAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 8010360-70.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

BRUNA SANFELICE GAVIOLI OAB - MT0014587A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIRIA SOARES DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010360-70.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: JULIRIA SOARES DE LIMA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de execução, na qual não houve sucesso nas tentativas de penhoras. 

Não se encontrou bens penhoráveis, nem há qualquer perspectiva 

positiva a respeito. Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 

9.099/95, julgo extinta a execução pela inexistência de bens penhoráveis 

em relação à dívida de valor. Servindo esta sentença como certidão de 

dívida, para possibilitar futura execução caso venha a ter conhecimento 

da existência de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a 

negativação do devedor, sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 

76 do FONAJE). Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 

08 de novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 08 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012288-85.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

BRUNA SANFELICE GAVIOLI OAB - MT0014587A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA DE FATIMA SANTOS PORAZZI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012288-85.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: LUCIA DE FATIMA SANTOS PORAZZI Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Trata-se de execução, na qual não houve sucesso nas tentativas de 

penhoras. Não se encontrou bens penhoráveis, nem há qualquer 

perspectiva positiva a respeito. Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 

53, da Lei 9.099/95, julgo extinta a execução pela inexistência de bens 

penhoráveis em relação à dívida de valor. Servindo esta sentença como 

certidão de dívida, para possibilitar futura execução caso venha a ter 

conhecimento da existência de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, 

proceder a negativação do devedor, sob a responsabilidade do exequente 

(Enunciado 76 do FONAJE). Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas. 

Primavera do Leste - MT, 08 de novembro de 2.018. Publicado e registrado 

no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 08 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010694-36.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON FELIPE DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010694-36.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA 

- ME EXECUTADO: CLEITON FELIPE DO NASCIMENTO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de execução, na qual não houve sucesso nas tentativas de penhoras. 

Não se encontrou bens penhoráveis, nem há qualquer perspectiva 

positiva a respeito. Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 

9.099/95, julgo extinta a execução pela inexistência de bens penhoráveis 

em relação à dívida de valor. Servindo esta sentença como certidão de 

dívida, para possibilitar futura execução caso venha a ter conhecimento 

da existência de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a 

negativação do devedor, sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 

76 do FONAJE). Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 

08 de novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 08 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010246-63.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA FERREIRA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010246-63.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA FERREIRA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O PROMOVIDO/EXEQUENTE A SE MANIFESTAR/ REQUERER O QUE 

DE DIREITO NO PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010265-74.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HINCOL EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA (EXECUTADO)

HLT TRANSPORTES E LOCACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010265-74.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: LOURENCO DA SILVA & CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: HINCOL EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA, 

HLT TRANSPORTES E LOCACAO LTDA - EPP Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de execução, 

na qual não houve sucesso nas tentativas de penhoras. Não se encontrou 
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bens penhoráveis, nem há qualquer perspectiva positiva a respeito. Ante 

o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95, julgo extinta a 

execução pela inexistência de bens penhoráveis em relação à dívida de 

valor. Servindo esta sentença como certidão de dívida, para possibilitar 

futura execução caso venha a ter conhecimento da existência de bens 

penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a negativação do devedor, 

sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 76 do FONAJE). Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 08 de novembro de 

2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 08 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010278-05.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA ALVES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010278-05.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA 

- ME EXECUTADO: ELISANGELA ALVES DE ALMEIDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de execução, na qual não houve sucesso nas tentativas de penhoras. 

Não se encontrou bens penhoráveis, nem há qualquer perspectiva 

positiva a respeito. Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 

9.099/95, julgo extinta a execução pela inexistência de bens penhoráveis 

em relação à dívida de valor. Servindo esta sentença como certidão de 

dívida, para possibilitar futura execução caso venha a ter conhecimento 

da existência de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a 

negativação do devedor, sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 

76 do FONAJE). Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 

08 de novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 08 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012044-59.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLENDA RENATA DE PAULA BUENO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012044-59.2016.8.11.0037. REQUERENTE: RAVEMAPRI COMERCIO DE 

TECIDOS EIRELI - EPP REQUERIDO: GLENDA RENATA DE PAULA BUENO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte 

autora quedou-se inerte quando deveria se manifestar. Conforme bem 

preceitua o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por 

não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a 

parte permaneceu silente nos autos quando oportuno se manifestar, não 

havendo motivos para que a demanda exista indefinidamente na máquina 

do Poder Judiciário, visto não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

inerte. Ante o exposto, com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o feito, haja vista o abandono da causa. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 08 de 

novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 08 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010699-97.2012.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ADRIANI SCHAFER PERIN 79493408191 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARAES OAB - MT15873/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT0009126A (ADVOGADO(A))

ANA PAULA ANDRE DA MATA OAB - MT0010521A (ADVOGADO(A))

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT0018030A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010699-97.2012.8.11.0037. REQUERENTE: MARCIA ADRIANI SCHAFER 

PERIN REQUERIDO: BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Trata-se de execução, na qual não houve sucesso nas 

tentativas de penhoras. Não se encontrou bens penhoráveis, nem há 

qualquer perspectiva positiva a respeito. Ante o exposto, com fulcro no § 

4º, art. 53, da Lei 9.099/95, julgo extinta a execução pela inexistência de 

bens penhoráveis em relação à dívida de valor. Servindo esta sentença 

como certidão de dívida, para possibilitar futura execução caso venha a 

ter conhecimento da existência de bens penhoráveis, ou se de seu 

interesse, proceder a negativação do devedor, sob a responsabilidade do 

exequente (Enunciado 76 do FONAJE). Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas. Primavera do Leste - MT, 08 de novembro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 08 de novembro de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012328-04.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMICIA CENTER MODAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA MIGUEL DE MELO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012328-04.2015.8.11.0037. REQUERENTE: PRIMICIA CENTER MODAS 

LTDA - EPP REQUERIDO: PATRICIA MIGUEL DE MELO Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte autora 

quedou-se inerte quando deveria se manifestar. Conforme bem preceitua 

o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se 

o processo, sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover 

os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a parte permaneceu 

silente nos autos quando oportuno se manifestar, não havendo motivos 

para que a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder 
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Judiciário, visto não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. 

Ante o exposto, com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o feito, haja vista o abandono da causa. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 08 de 

novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 08 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010545-74.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO REZENDE GUIMARAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010545-74.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANCA SANTOS & SANTOS 

JUNIOR LTDA - ME EXECUTADO: SEBASTIAO REZENDE GUIMARAES 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Trata-se de execução, na qual não houve sucesso nas 

tentativas de penhoras. Não se encontrou bens penhoráveis, nem há 

qualquer perspectiva positiva a respeito. Ante o exposto, com fulcro no § 

4º, art. 53, da Lei 9.099/95, julgo extinta a execução pela inexistência de 

bens penhoráveis em relação à dívida de valor. Servindo esta sentença 

como certidão de dívida, para possibilitar futura execução caso venha a 

ter conhecimento da existência de bens penhoráveis, ou se de seu 

interesse, proceder a negativação do devedor, sob a responsabilidade do 

exequente (Enunciado 76 do FONAJE). Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas. Primavera do Leste - MT, 08 de novembro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 08 de novembro de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011960-58.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO AO MANDADO 

JUNTADO AOS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE 

CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011885-19.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CARLA SCHUSSLER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011885-19.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: SANTOS & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: ANA CARLA SCHUSSLER Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de execução, 

na qual não houve sucesso nas tentativas de penhoras. Não se encontrou 

bens penhoráveis, nem há qualquer perspectiva positiva a respeito. Ante 

o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95, julgo extinta a 

execução pela inexistência de bens penhoráveis em relação à dívida de 

valor. Servindo esta sentença como certidão de dívida, para possibilitar 

futura execução caso venha a ter conhecimento da existência de bens 

penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a negativação do devedor, 

sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 76 do FONAJE). Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 08 de novembro de 

2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 08 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010487-71.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABINO ANTONIO ANTUNES DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010487-71.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: HOSPITAL DAS CLINICAS 

PRIMAVERA LTDA EXECUTADO: SABINO ANTONIO ANTUNES DE LIMA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Trata-se de execução, na qual não houve sucesso nas 

tentativas de penhoras. Não se encontrou bens penhoráveis, nem há 

qualquer perspectiva positiva a respeito. Ante o exposto, com fulcro no § 

4º, art. 53, da Lei 9.099/95, julgo extinta a execução pela inexistência de 

bens penhoráveis em relação à dívida de valor. Servindo esta sentença 

como certidão de dívida, para possibilitar futura execução caso venha a 

ter conhecimento da existência de bens penhoráveis, ou se de seu 

interesse, proceder a negativação do devedor, sob a responsabilidade do 

exequente (Enunciado 76 do FONAJE). Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas. Primavera do Leste - MT, 08 de novembro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 08 de novembro de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010641-60.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORTEZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 

CATARINA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN SIEBERICHS OAB - SC16789 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010641-60.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: LUCIANA MARTINS 

EXECUTADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E 

TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, CORTEZ COMERCIO DE MOVEIS 

LTDA - EPP Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 
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Lei n. 9.099/95. Trata-se de execução, na qual não houve sucesso nas 

tentativas de penhoras. Não se encontrou bens penhoráveis, nem há 

qualquer perspectiva positiva a respeito. Ante o exposto, com fulcro no § 

4º, art. 53, da Lei 9.099/95, julgo extinta a execução pela inexistência de 

bens penhoráveis em relação à dívida de valor. Servindo esta sentença 

como certidão de dívida, para possibilitar futura execução caso venha a 

ter conhecimento da existência de bens penhoráveis, ou se de seu 

interesse, proceder a negativação do devedor, sob a responsabilidade do 

exequente (Enunciado 76 do FONAJE). Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas. Primavera do Leste - MT, 08 de novembro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 08 de novembro de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004091-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA MACEDO DELMONDES (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A DILIGENCIA DO 

OFICIAL JUNTADO AOS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011314-87.2012.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DIAS SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA MATOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011314-87.2012.8.11.0037. EXEQUENTE: JOSIMAR DIAS SOARES 

EXECUTADO: CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA MATOS Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de execução, na qual não houve sucesso nas tentativas de penhoras. 

Não se encontrou bens penhoráveis, nem há qualquer perspectiva 

positiva a respeito. Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 

9.099/95, julgo extinta a execução pela inexistência de bens penhoráveis 

em relação à dívida de valor. Servindo esta sentença como certidão de 

dívida, para possibilitar futura execução caso venha a ter conhecimento 

da existência de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a 

negativação do devedor, sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 

76 do FONAJE). Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 

08 de novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 08 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005286-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA TATIANE MARQUES SOUSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005286-52.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: LAURA TATIANE MARQUES SOUSA 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte 

autora quedou-se inerte quando deveria se manifestar. Conforme bem 

preceitua o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por 

não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a 

parte permaneceu silente nos autos quando oportuno se manifestar, não 

havendo motivos para que a demanda exista indefinidamente na máquina 

do Poder Judiciário, visto não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

inerte. Ante o exposto, com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o feito, haja vista o abandono da causa. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 08 de 

novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 08 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010592-82.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA PIMENTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MACHNIC OAB - MT0012987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERISVON VILELA PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010592-82.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: JOAO BATISTA PIMENTA 

EXECUTADO: ERISVON VILELA PEREIRA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de execução, 

na qual não houve sucesso nas tentativas de penhoras. Não se encontrou 

bens penhoráveis, nem há qualquer perspectiva positiva a respeito. Ante 

o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95, julgo extinta a 

execução pela inexistência de bens penhoráveis em relação à dívida de 

valor. Servindo esta sentença como certidão de dívida, para possibilitar 

futura execução caso venha a ter conhecimento da existência de bens 

penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a negativação do devedor, 

sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 76 do FONAJE). Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 08 de novembro de 

2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 08 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010320-25.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVANE ALVES CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010320-25.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA 
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- ME EXECUTADO: JOVANE ALVES CARVALHO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de execução, 

na qual não houve sucesso nas tentativas de penhoras. Não se encontrou 

bens penhoráveis, nem há qualquer perspectiva positiva a respeito. Ante 

o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95, julgo extinta a 

execução pela inexistência de bens penhoráveis em relação à dívida de 

valor. Servindo esta sentença como certidão de dívida, para possibilitar 

futura execução caso venha a ter conhecimento da existência de bens 

penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a negativação do devedor, 

sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 76 do FONAJE). Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 08 de novembro de 

2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 08 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011499-86.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA AIRES DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE OLIVEIRA AGUIAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011499-86.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: ADRIANA AIRES DE MELO 

EXECUTADO: PAULO JOSE OLIVEIRA AGUIAR Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de execução, 

na qual não houve sucesso nas tentativas de penhoras. Não se encontrou 

bens penhoráveis, nem há qualquer perspectiva positiva a respeito. Ante 

o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95, julgo extinta a 

execução pela inexistência de bens penhoráveis em relação à dívida de 

valor. Servindo esta sentença como certidão de dívida, para possibilitar 

futura execução caso venha a ter conhecimento da existência de bens 

penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a negativação do devedor, 

sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 76 do FONAJE). Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 08 de novembro de 

2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 08 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012418-12.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

H. FERNANDES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DO CARMO CABRAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012418-12.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: H. FERNANDES - ME 

EXECUTADO: ROGERIO DO CARMO CABRAL Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de execução, 

na qual não houve sucesso nas tentativas de penhoras. Não se encontrou 

bens penhoráveis, nem há qualquer perspectiva positiva a respeito. Ante 

o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95, julgo extinta a 

execução pela inexistência de bens penhoráveis em relação à dívida de 

valor. Servindo esta sentença como certidão de dívida, para possibilitar 

futura execução caso venha a ter conhecimento da existência de bens 

penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a negativação do devedor, 

sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 76 do FONAJE). Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 08 de novembro de 

2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 08 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011897-33.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DA CRUZ ANDRADE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011897-33.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: SANTOS & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: MARCOS DA CRUZ ANDRADE Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de execução, 

na qual não houve sucesso nas tentativas de penhoras. Não se encontrou 

bens penhoráveis, nem há qualquer perspectiva positiva a respeito. Ante 

o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95, julgo extinta a 

execução pela inexistência de bens penhoráveis em relação à dívida de 

valor. Servindo esta sentença como certidão de dívida, para possibilitar 

futura execução caso venha a ter conhecimento da existência de bens 

penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a negativação do devedor, 

sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 76 do FONAJE). Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 08 de novembro de 

2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 08 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011888-71.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILLA XAVIER CUNHA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011888-71.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: SANTOS & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: CAMILLA XAVIER CUNHA Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte autora quedou-se inerte 

quando deveria se manifestar. Conforme bem preceitua o inciso III do 

artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a parte permaneceu silente 

nos autos quando oportuno se manifestar, não havendo motivos para que 

a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder Judiciário, visto 

não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há motivos para que 

este processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. Ante o exposto, 

com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o feito, haja vista o abandono da causa. Sem custas nem honorários, em 
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conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 09 de novembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 09 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010985-36.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA LINHARES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010985-36.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA MADALENA ZANATTA - 

EPP EXECUTADO: MARIA MADALENA LINHARES DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de execução, na qual não houve sucesso nas tentativas de penhoras. 

Não se encontrou bens penhoráveis, nem há qualquer perspectiva 

positiva a respeito. Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 

9.099/95, julgo extinta a execução pela inexistência de bens penhoráveis 

em relação à dívida de valor. Servindo esta sentença como certidão de 

dívida, para possibilitar futura execução caso venha a ter conhecimento 

da existência de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a 

negativação do devedor, sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 

76 do FONAJE). Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 

09 de novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 09 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010455-03.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BOMBARDA & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR DE MATOS SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010455-03.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: BOMBARDA & CIA LTDA - EPP 

EXECUTADO: ADEMAR DE MATOS SILVA JUNIOR Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de 

execução, na qual não houve sucesso nas tentativas de penhoras. Não 

se encontrou bens penhoráveis, nem há qualquer perspectiva positiva a 

respeito. Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95, julgo 

extinta a execução pela inexistência de bens penhoráveis em relação à 

dívida de valor. Servindo esta sentença como certidão de dívida, para 

possibilitar futura execução caso venha a ter conhecimento da existência 

de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a negativação do 

devedor, sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 76 do 

FONAJE). Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 09 de 

novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 09 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010299-44.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRESSAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MAYKEL DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010299-44.2016.8.11.0037 Reclamante: BRESSAN & CIA LTDA - ME 

Reclamada: PAULO MAYKEL DE OLIVEIRA SILVA SENTENÇA Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A questão trazida aos 

autos, refere-se cobrança de cártulas de cheque não compensada. 

Transcorridos os prazos dos artigos 59 e 61 da Lei do Cheque (ação 

executiva e ação de locupletamento), existe, ainda, a possibilidade de o 

credor ajuizar ação de cobrança. Para aludida ação a lei especial não 

fixou prazo prescricional (art. 62). Tal lacuna remete ao Código Civil para o 

fim de verificação do evento de prescrição. Este preconiza, no art. 206, 

§5º, inciso I, que para a ação de cobrança de dívida líquida, com base em 

documento particular, o prazo prescricional é de cinco anos. Citada e 

intimada para comparecer na audiência e se defender na lide a parte 

requerida quedou-se inerte. É o breve relato. Decido. Diante da inércia da 

parte acionada prescreve a lei: O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. Destarte, em conformidade com o Enunciado 

nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré comparecer pessoalmente às 

audiências ou, em se tratando de pessoa jurídica, ser representada por 

preposto, caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora, conforme estabelece o artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in 

verbis: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz.” O Estado do Mato Grosso definiu o prazo para apresentação de 

defesa de cinco dias, contados da realização da audiência de conciliação, 

nos procedimentos em trâmite no Juizado Especial Cível. Trata-se, pois, da 

disposição contida no enunciado quatro, editado nos Encontros de Juízes 

dos Juizados Especiais, que estabelece in verbis: “Enunciado 4 – A 

Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia”. Assim, não tendo sido 

sequer alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a 

ausência da parte ré na audiência de conciliação, e, em se tratando de 

direito disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho 

desta forma que restou comprovada a existência da relação jurídica entre 

as partes, bem como da efetiva cobrança de valores devidos uma vez que 

não rebatidos pela reclamada, posto que incumbe à ela provar a 

veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da 

prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Ademais, a reclamante cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando aos autos as 

respectivas cártulas que não logrou êxito em compensa-las. Desta feita, 

entendo por devido o débito nestes autos cobrado, face à sua 

comprovação e a presunção de veracidade decorrente da revelia da 

demandada. Ante o exposto, julgo procedente com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil 

do pleito autoral, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento 

do valor total de R$ 389,90 O valor deverá ser acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. A correção monetária 

incide desde o evento danoso (data do vencimento) e os juros de mora a 

partir da citação válida. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 09 de novembro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 
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partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 09 de novembro de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010962-27.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA MERIE BARABACZ FREITAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010962-27.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: EGIDIO ZANATTA - EPP 

EXECUTADO: LARISSA MERIE BARABACZ FREITAS Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte autora 

quedou-se inerte quando deveria se manifestar. Conforme bem preceitua 

o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se 

o processo, sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover 

os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a parte permaneceu 

silente nos autos quando oportuno se manifestar, não havendo motivos 

para que a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder 

Judiciário, visto não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. 

Ante o exposto, com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o feito, haja vista o abandono da causa. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 09 de 

novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 09 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005824-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCILENE APARECIDA ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

ADEJAMILDO FERNANDES FRAZAO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005824-33.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ASSOCIACAO BENEDITINA DA 

PROVIDENCIA - ABENP EXECUTADO: ADEJAMILDO FERNANDES 

FRAZAO, DARCILENE APARECIDA ALBUQUERQUE Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte autora 

quedou-se inerte quando deveria se manifestar. Conforme bem preceitua 

o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se 

o processo, sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover 

os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a parte permaneceu 

silente nos autos quando oportuno se manifestar, não havendo motivos 

para que a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder 

Judiciário, visto não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. 

Ante o exposto, com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o feito, haja vista o abandono da causa. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 09 de 

novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 09 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001098-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001098-79.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: SAO CARLOS COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - EPP EXECUTADO: THAIS FERREIRA DOS SANTOS 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte 

autora quedou-se inerte quando deveria se manifestar. Conforme bem 

preceitua o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por 

não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a 

parte permaneceu silente nos autos quando oportuno se manifestar, não 

havendo motivos para que a demanda exista indefinidamente na máquina 

do Poder Judiciário, visto não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

inerte. Ante o exposto, com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o feito, haja vista o abandono da causa. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 09 de 

novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 09 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002673-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LURIAN DE OLIVEIRA BUENO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002673-59.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: LURIAN DE OLIVEIRA BUENO Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte autora 

quedou-se inerte quando deveria se manifestar. Conforme bem preceitua 

o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se 

o processo, sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover 

os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a parte permaneceu 

silente nos autos quando oportuno se manifestar, não havendo motivos 

para que a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder 

Judiciário, visto não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. 

Ante o exposto, com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o feito, haja vista o abandono da causa. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 09 de 

novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 09 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010714-27.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VELDENE BEZERRA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010714-27.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA 

- ME EXECUTADO: VELDENE BEZERRA COSTA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de execução, 

na qual não houve sucesso nas tentativas de penhoras. Não se encontrou 

bens penhoráveis, nem há qualquer perspectiva positiva a respeito. Ante 

o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95, julgo extinta a 

execução pela inexistência de bens penhoráveis em relação à dívida de 

valor. Servindo esta sentença como certidão de dívida, para possibilitar 

futura execução caso venha a ter conhecimento da existência de bens 

penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a negativação do devedor, 

sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 76 do FONAJE). Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 09 de novembro de 

2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 09 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011959-73.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011959-73.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: SANTOS & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte autora quedou-se inerte 

quando deveria se manifestar. Conforme bem preceitua o inciso III do 

artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a parte permaneceu silente 

nos autos quando oportuno se manifestar, não havendo motivos para que 

a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder Judiciário, visto 

não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há motivos para que 

este processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. Ante o exposto, 

com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o feito, haja vista o abandono da causa. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 09 de novembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 09 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010804-69.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRESSAN & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010804-69.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: BRESSAN & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: SIMONE ALVES DE SOUZA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de execução, 

na qual não houve sucesso nas tentativas de penhoras. Não se encontrou 

bens penhoráveis, nem há qualquer perspectiva positiva a respeito. Ante 

o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95, julgo extinta a 

execução pela inexistência de bens penhoráveis em relação à dívida de 

valor. Servindo esta sentença como certidão de dívida, para possibilitar 

futura execução caso venha a ter conhecimento da existência de bens 

penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a negativação do devedor, 

sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 76 do FONAJE). Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 09 de novembro de 

2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 09 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010819-38.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRESSAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS MEDLIN MOURA E SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010819-38.2015.8.11.0037. REQUERENTE: BRESSAN & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: THAIS MEDLIN MOURA E SILVA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de execução, 

na qual não houve sucesso nas tentativas de penhoras. Não se encontrou 

bens penhoráveis, nem há qualquer perspectiva positiva a respeito. Ante 

o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95, julgo extinta a 

execução pela inexistência de bens penhoráveis em relação à dívida de 

valor. Servindo esta sentença como certidão de dívida, para possibilitar 

futura execução caso venha a ter conhecimento da existência de bens 

penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a negativação do devedor, 

sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 76 do FONAJE). Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 09 de novembro de 

2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 09 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000742-55.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE VELOSO FELIX (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE RUDRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 
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1000742-55.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: DAIANE VELOSO FELIX 

EXECUTADO: DAYANE RUDRIGUES DOS SANTOS Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte autora quedou-se inerte 

quando deveria se manifestar. Conforme bem preceitua o inciso III do 

artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a parte permaneceu silente 

nos autos quando oportuno se manifestar, não havendo motivos para que 

a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder Judiciário, visto 

não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há motivos para que 

este processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. Ante o exposto, 

com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o feito, haja vista o abandono da causa. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 09 de novembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 09 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011889-90.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO SAUL QUINTAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011889-90.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA 

- ME EXECUTADO: FERNANDO AUGUSTO SAUL QUINTAS Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de execução, na qual não houve sucesso nas tentativas de penhoras. 

Não se encontrou bens penhoráveis, nem há qualquer perspectiva 

positiva a respeito. Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 

9.099/95, julgo extinta a execução pela inexistência de bens penhoráveis 

em relação à dívida de valor. Servindo esta sentença como certidão de 

dívida, para possibilitar futura execução caso venha a ter conhecimento 

da existência de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a 

negativação do devedor, sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 

76 do FONAJE). Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 

09 de novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 09 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001100-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE LOPES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001100-49.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: SAO CARLOS COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - EPP EXECUTADO: MARLENE LOPES DE SOUZA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Trata-se de execução, na qual não houve sucesso nas 

tentativas de penhoras. Não se encontrou bens penhoráveis, nem há 

qualquer perspectiva positiva a respeito. Ante o exposto, com fulcro no § 

4º, art. 53, da Lei 9.099/95, julgo extinta a execução pela inexistência de 

bens penhoráveis em relação à dívida de valor. Servindo esta sentença 

como certidão de dívida, para possibilitar futura execução caso venha a 

ter conhecimento da existência de bens penhoráveis, ou se de seu 

interesse, proceder a negativação do devedor, sob a responsabilidade do 

exequente (Enunciado 76 do FONAJE). Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas. Primavera do Leste - MT, 09 de novembro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 09 de novembro de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010897-03.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rudimar Panis Fachinetto OAB - MT5864/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA GESSICA DE SALES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010897-03.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: ANTONIO DE MELLO 

EXECUTADO: PAULA GESSICA DE SALES Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de execução, 

na qual não houve sucesso nas tentativas de penhoras. Não se encontrou 

bens penhoráveis, nem há qualquer perspectiva positiva a respeito. Ante 

o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95, julgo extinta a 

execução pela inexistência de bens penhoráveis em relação à dívida de 

valor. Servindo esta sentença como certidão de dívida, para possibilitar 

futura execução caso venha a ter conhecimento da existência de bens 

penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a negativação do devedor, 

sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 76 do FONAJE). Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 09 de novembro de 

2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 09 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002187-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAILON DA SILVA SIMPLICIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002187-40.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: MAILON DA SILVA SIMPLICIO Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte autora 

quedou-se inerte quando deveria se manifestar. Conforme bem preceitua 

o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se 

o processo, sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover 

os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a parte permaneceu 

silente nos autos quando oportuno se manifestar, não havendo motivos 

para que a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder 

Judiciário, visto não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 270 de 1025



aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. 

Ante o exposto, com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o feito, haja vista o abandono da causa. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 09 de 

novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 09 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012046-63.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERIR CONSULTORIA E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012046-63.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: MT OFFICE INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - ME EXECUTADO: GERIR CONSULTORIA E SOLUCOES 

ADMINISTRATIVAS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de execução, na qual não 

houve sucesso nas tentativas de penhoras. Não se encontrou bens 

penhoráveis, nem há qualquer perspectiva positiva a respeito. Ante o 

exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95, julgo extinta a 

execução pela inexistência de bens penhoráveis em relação à dívida de 

valor. Servindo esta sentença como certidão de dívida, para possibilitar 

futura execução caso venha a ter conhecimento da existência de bens 

penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a negativação do devedor, 

sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 76 do FONAJE). Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 09 de novembro de 

2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 09 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010148-49.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO SAUL QUINTAS (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A DILIGENCIA DO 

OFICIAL JUNTADA AOS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010682-22.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN CIVIDINI DA SILVA (EXECUTADO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 8010682-22.2016.8.11.0037 Promovente: 

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME Promovido: JONATHAN CIVIDINI DA 

SILVA Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por APP 

IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME em face de JONATHAN CIVIDINI DA 

SILVA. Analisando-se os autos, verifica-se que até o presente momento o 

réu não foi citado, uma vez que a parte autora não informou o endereço 

correto. Cumpre menciona que, a requerente foi intimada para informar o 

endereço atualizado do réu, entretanto se manteve inerte. Assim, deve o 

processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme leciona o artigo 

485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a autora não 

promoveu as diligências necessárias para preenchimento dos 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, bem 

como se manteve inerte por mais de 30 (trinta dias). Vejamos: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo” Ante o exposto, julgo 

extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

incisos III e IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 19 de 

novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003584-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA FERNANDES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1003584-37.2018.8.11.0037 

Promovente: ANDREZA FERNANDES VIEIRA Promovido: VIVO S.A. 

Trata-se de ação conexa com a ação n° 1001802-92.2018.8.11.0037. 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de Ação promovida por ANDREZA 

FERNANDES VIEIRA em face de VIVO S.A. Devidamente citada, a 

requerida apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente Da 

Alegação de Incompetência do Juízo Em que pese a parte autora tenha 

alegado incompetência do Juízo sob o argumento de que seria necessária 

a realização de perícia grafotécnica, o que acarretaria em extinção do 

feito sem julgamento de mérito. Entendo que tal procedimento não é 

necessário no presente caso, vez que as assinaturas constantes nos 

documentos juntados pela ré, são idênticas às assinaturas apostadas nos 

documentos juntados pela autora, inclusive a assinatura do documento 

pessoal. Vejamos o entendimento jurisprudencial: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO – Cerceamento de defesa – 

Inocorrência – Prova dos autos é suficiente a demonstrar a celebração do 

contrato de empréstimo, o usufruto da quantia creditada em conta corrente 
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a esse título, e a ausência de pagamento das respectivas parcelas – 

Assinaturas apostas no contrato são idênticas à dos documentos 

pessoais da autora – Desnecessidade de perícia grafotécnica – Conjunto 

probatório suficiente - Comprovação inequívoca, pela ré, de que a 

inscrição da dívida foi exercício regular de direito - Ação proposta a 

despeito da existência comprovada da contratação e da dívida – Litigância 

de má-fé por parte da autora – Improcedência e multa por litigância de 

má-fé mantidas - Recurso não provido. (TJ-SP – APL – 

10920410420168260100 SP 1092041-04.2016.826.0100, Relator: Silveira 

Paulilo, Data do Julgamento: 24/04/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 26/04/2017)” (Grifo nosso) Assim, ante 

desnecessidade de realização de perícia, não há que se falar em 

incompetência do Juizado Especial para julgar a presente ação. Passo à 

análise do mérito. A autora alega que a ré incluiu seus dados 

indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, entretanto desconhece o débito em questão. A ré contesta a ação 

aduzindo que o Requerente firmou contrato de prestação de serviços com 

a ré, por meio do qual foram habilitadas as linhas telefônicas de n°66 

996351380 e n°66 997102204, por meio da qual a autora utilizou os 

serviços disponibilizados e não adimpliu com o pagamento, o que resultou 

na negativação de seu nome. Por fim, alega que não cometeu nenhum 

ilícito, visto que agiu dentro de seu direito. Analisando a questão discutida 

verifico que a requerida comprovou suas alegações trazendo aos autos o 

Contrato de Permanência por Benefício e o Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços, todos devidamente assinados pela autora, bem 

como trouxe aos autos cópia dos documentos pessoais da requerente 

utilizados nas contratações dos serviços. Através dos documentos 

juntados e das telas sistêmicas, resta demonstrada a relação jurídica entre 

as partes, bem como que a requerente firmou contratos com a requerida, 

bem como utilizou os serviços e não adimpliu com o pagamento. Portanto, 

há de se concluir que a autora utilizou os serviços da ré e não adimpliu 

com o pagamento, e num ato de má-fé, ingressa com ação aduzindo não 

reconhecer o débito. Sendo assim, a inscrição de seu nome no rol dos 

maus pagadores é totalmente devida. Considerando a presunção de 

veracidade das provas, aliadas ao fato de que a autora utilizou os 

serviços contratados, resta demonstrado que não houve qualquer ato 

ilícito por parte da ré. Assim, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para com a 

Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos 

fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, 

incisos II e III). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e PROCEDENTE o 

pedido contraposto: a. Condeno a parte autora a pagar as custas 

processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 5% 

(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); b. 

Condeno a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove 

por cento) sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e danos à 

parte contrária. c. Indefiro o pedido de dano moral. d. Condeno a parte 

autora ao pagamento dos débitos discutidos na ação, quais sejam de R$ 

143,06 (cento e quarenta e seis reais e seis centavos) e de R$152,76 

(cento e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos), a reclamada, 

cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do 

INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da 

data desta sentença. e. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte 

reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 19 de 

novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002961-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS ESTRELA D'ALVA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ VELLOZO OAB - MT0019956A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAISSA THALULA TERRES (EXECUTADO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002961-07.2017.8.11.0037 

Promovente: AUTO PECAS ESTRELA D'ALVA LTDA - EPP Promovido: 

THAISSA THALULA TERRES Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por AUTO PECAS ESTRELA D'ALVA LTDA - EPP em face de THAISSA 

THALULA TERRES. FUNDAMENTO E DECIDO Tendo em vista o pedido de 

desistência e extinção feito pela parte autora, homologo a desistência da 

ação para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e o faço sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 19 de novembro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001075-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRISLAYNE NUNES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001075-36.2018.8.11.0037 Reclamante: PRISLAYNE NUNES DA ROCHA 

Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento. É oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente, que nunca teve relação comercial com a demandada. Se 

defende a requerida alegando regularidades do apontamento do débito - 

existência de relação entre as partes – utilização dos serviços pelo autor, 

requerendo a condenação da requerente em litigância de má-fé e pedido 

contraposto no valor de R$ 150,72 (cento e cinquenta reais e setenta e 

dois centavos). É o breve relato. Decido. Apesar do pedido de desistência 

do autor, em atenção ao Enunciado 90 do FONAJE rejeito o pedido e 

analiso o feito no estado que se encontra. O autor havia impugnado a 

negativação realizada em seu nome, negando a dívida, todavia, a 

requerida informou detalhes ensejadores da dívida e negativação, qual a 

parte reclamante não comprovou o recolhimento. A demandada além de 

discorrer sobre a relação comercial e jurídica com a parte requerente, 

detalhou a dívida ensejadora da negativação e juntou documentos 

decorrentes da prestação de serviço, inclusive faturas e contrato de 

prestação de serviço entre os litigantes. Rejeito o argumento da parte 

autora em impugnação alegando ser incompetente este Juízo, visto que as 

assinaturas trazidas aos autos, tanto pela parte autora quanto pela parte 

ré se assemelham, podendo-se concluir que foram feitas pela mesma 

pessoa. O que se depreende do caso em tela é que houve negativação do 

nome da parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a 

requerida comprova através de vários documentos, demonstrando assim 

a relação comercial e débito entre os litigantes. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. O dever de veracidade é estreitamente ligado com o 

dever de lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a 

verdade e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à 

solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que 

circunda a negativação do reclamante, não exprimindo a verdade. 

Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela 

efetiva relação jurídica entre os demandantes; e regularidade não apenas 

do débito, mas também da inscrição ora discutida. Pelo exposto julgo 
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improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Julgo procedente o pedido contraposto no valor de 150,72 (cento e 

cinquenta reais e setenta e dois centavos). O valor deverá ser corrigido 

pelo índice INPC desde o vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao 

mês desde o arbitramento desta sentença. Quanto à litigância de má-fé 

por parte da reclamante, segue a fundamentação e decisão na 

homologação abaixo. Transitada em julgado, intime-se para pagar as 

custas em cinco dias. Não sendo pagas, proceda-se conforme previsto na 

CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 12 de novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. 

FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Por 

sua vez, vejo que a parte autora não agiu com lealdade para com a Justiça 

e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II 

e III). Diante disso, condeno a parte reclamante a pagar as custas 

processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 salários mínimos vigentes. 

Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 

9% (nove por cento) sobre o valor de 11 salários mínimos vigentes. 

Primavera do Leste - MT, 12 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010519-42.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAURA DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOCE PELICULA DO BRASIL LTDA - EPP (REQUERIDO)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010519-42.2016.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA LAURA DOS SANTOS 

DA SILVA REQUERIDO: DOCE PELICULA DO BRASIL LTDA - EPP, 

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA Vistos, Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência 

realizada, apesar de intimada, ficando evidenciado o seu desinteresse 

processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, 

do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Sem custas. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 12 de novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. 

FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 12 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011000-39.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY PEREIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DIAS DE FARIAS ARAUJO 08470253816 (REQUERIDO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 8011000-39.2015.8.11.0037 Promovente: 

VANDERLEY PEREIRA BRITO Promovido: MARIA DIAS DE FARIAS 

ARAUJO Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por VANDERLEY 

PEREIRA BRITO em face de MARIA DIAS DE FARIAS ARAUJO. 

Analisando-se os autos, verifica-se que até o presente momento a ré não 

foi citada, uma vez que o autor não informou o endereço correto. Cumpre 

menciona que, o requerente foi intimado para fornecer o endereço 

atualizado da ré, entretanto se manteve inerte. Assim, deve o processo 

ser extinto sem resolução do mérito, conforme leciona o artigo 485, incisos 

III e IV, do Código de Processo Civil, uma vez que o autor não promoveu as 

diligências necessárias para preenchimento dos pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido do processo, bem como se manteve 

inerte por mais de 30 (trinta dias). Vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - 

verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo” Ante o exposto, julgo 

extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

incisos III e IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 19 de 

novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002780-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILAURA RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002780-69.2018.8.11.0037 

Promovente: VALDILAURA RODRIGUES LEITE Promovido: BANCO 

BRADESCO S.A Trata-se de ação conexa com as ações n° 

1002779-84.2018.8.11.0037 e n° 1002781-54.2018.8.11.0037. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação de Ação promovida por VALDILAURA 

RODRIGUES LEITE em face de BANCO BRADESCO S.A Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação tempestiva. A audiência de 

conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o 

processo verifico que encontra-se consubstanciado o bastante para 

julgamento sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios 

da celeridade e economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 

8.078/90, eis que presentes os elementos da relação de consumo. De um 

lado a consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o 

fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O 

produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. 

Nesse passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada 

nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 
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mérito. A autora alega que o réu incluiu seus dados indevidamente junto ao 

banco de dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto 

desconhece o débito em questão. O réu contesta a ação aduzindo que a 

Requerente possui relação jurídica com o réu através do cartão Elo 

Nacional, por meio da qual a autora contraiu débitos, utilizou os serviços 

disponibilizados e não adimpliu com o pagamento, o que resultou na 

negativação de seu nome. Por fim, alega que não cometeu nenhum ilícito, 

visto que agiu dentro de seu direito. Analisando a questão discutida 

verifico que o requerido comprovou suas alegações trazendo aos autos 

as faturas do cartão de crédito, bem como telas sistêmicas que 

demonstram a relação jurídica entre as partes, bem como que demonstra 

que os serviços foram utilizados e não adimplidos. Além disso, no extrato 

de negativação juntado pela autora e no juntado pelo réu, consta como 

endereço alternativo da autora o endereço na Rua São Cristóvão, n° 75, 

Primavera do Leste-MT, ou seja, o mesmo endereço constante nas faturas 

apresentadas pelo réu. Portanto, há de se concluir que a autora utilizou os 

serviços do réu e não adimpliu com o pagamento, e num ato de má-fé, 

ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. Sendo assim, a 

inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é totalmente devida. 

Considerando a presunção de veracidade das provas, aliadas ao fato de 

que a autora utilizou os serviços contratados, resta demonstrado que não 

houve qualquer ato ilícito por parte do réu. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para 

com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade 

dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 

80, incisos II e III). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a 

parte autora a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 5% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo 

no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a 

título de perdas e danos à parte contrária. c. Indefiro o pedido de dano 

moral. d. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que 

NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Transitada em julgado, intime-se 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme 

dispõe a CNGC. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise 

e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 19 de novembro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000615-20.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKSON RIBAS NABUCO (EXECUTADO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 1000615-20.2016.8.11.0037 Promovente: 

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP Promovido: 

ERIKSON RIBAS NABUCO Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA – EPP em face de 

ERIKSON RIBAS NABUCO. Analisando-se os autos, verifica-se que até o 

presente momento o réu não foi citado, uma vez que a parte autora não 

informou o endereço correto. Cumpre menciona que, a requerente foi 

intimada para fornecer novo endereço do réu, entretanto se manteve 

inerte. Assim, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, 

conforme leciona o artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, 

uma vez que a requerente não promoveu as diligências necessárias para 

preenchimento dos pressupostos de constituição e desenvolvimento 

válido do processo, bem como se manteve inerte por mais de 30 (trinta 

dias). Vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por 

não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar 

a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo” Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, conforme art. 485, incisos III e IV do CPC. Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no 

PJE. Primavera do Leste, 19 de novembro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 19.11.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007565-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RIVELINO SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007565-74.2018.8.11.0037. REQUERENTE: RIVELINO SANTOS OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE MT Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de obrigação de fazer com 

tutela de urgência proposta por RIVELINO SANTOS OLIVEIRA, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão de tutela de urgência, para que os requeridos adotem as 

providências necessárias para o fornecimento de exame de 

ELETROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES. Relata a 

parte autora, que é portador de POLINEUROPATIA ALCOÓLICA 

(CID:G62.1) necessitando do exame solicitado para dar início ao seu 

tratamento. Afirma que não possui recursos financeiros suficientes para 

arcar com os custos do exame. E ainda que, procurou o Sistema Único de 

Saúde de Primavera do Leste para realizar o exame (Ofício nº900 da 

Defensoria Pública – ID 16544202) e que obteve resposta negativa, sendo 

que o Município informou que tal exame é de alta complexidade trazendo 

grave lesão as finanças do erário municipal. Frisou que deu entrada no 

protocolo do pedido do exame na data de 12/12/2017, há quase 01 ano. 

Foi realizado parecer técnico pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico – nº 

2154/2018, que apresentou as seguintes conclusões: a) Da patologia 

alegada: Trata-se de paciente com doença neurológica e necessita 

realizar o exame para iniciar tratamento clínico; b) Do procedimento 

solicitado: o procedimento pleiteado está indicado para o caso, conforme 

as evidências médico-científicas atuais. c) Da urgência: Não há urgência 

para o caso porém, o pleito deverá ser atendido com a máxima brevidade 

para instituição de terapia mais adequada, mesmo porque já tem um ano da 

solicitação inicial, havendo risco teórico de sequelas; d) Quanto ao pedido: 

trata -se de procedimento com cobertura prevista pelo SUS pelo código 

SIGTAP 02.11.05.008-3 - ELETRONEUROMIOGRAMA (ENMG) e atualmente 

realizado em Mato Grosso. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A 

causa está inserta, por ora, na competência deste Juízo, em conformidade 

com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo 

único e 2º, caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, já que de 

antemão não é possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 

(sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o 

juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). 

Para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 

e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 
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urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 303. Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) 

(Destaquei) Desta forma, a probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em especial 

pelo Relatório Médico, subscrito pelo Dr Eduardo Mega, neurologista (Id 

16544197) e pelo protocolo de entrada (Id 16544088), onde se verifica a 

necessidade do exame solicitado. No que diz respeito ao perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, verifica-se pelo tempo mínimo 

legal de trâmite deste processo, uma vez que, se ao final a sentença for 

favorável à parte requerente, esta já poderá ter a sua condição agravada, 

talvez irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao 

perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito 

alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não 

constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo 

princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem 

prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do 

ente público (Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 

123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data 

do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, 

AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, c/c o artigo 3º da Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória 

de urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) obrigação de: 

disponibilizar para RIVELINO SANTOS OLIVEIRA (qualificado na petição 

inicial) o fornecimento de uma exame de ELETROMIOGRAFIA DOS 

MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES, no prazo de 15 (quinze) dias ou, 

no mesmo prazo, indique(m) data próxima para a realização. Advirto que o 

não cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas 

necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o 

bloqueio de verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a 

seguir transcritos: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À 

SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA 

DO PODER PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de 

liminar contra a Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento 

pode resultar à parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o 

caso dos autos, em que a necessidade e a urgência do tratamento 

postulado restou devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o funcionamento do 

Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, 

Estados-membros e Municípios, de modo que quaisquer destas entidades 

têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetive a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora 

Ministra Eliana Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade 

de fixação de um meio coercitivo em face do ente público, para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à 

entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à 

coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da 

publicação no DJE 20/03/2014. Consigno que a obrigação de fazer fica 

limitada ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 

(sessenta) salários mínimos. O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o 

descumprimento desta decisão judicial poderá ensejar a responsabilização 

penal e administrativa de seus responsáveis legais, sem prejuízo da 

medida cível cabível (supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional 

deferida. CITE-SE o Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor 

do SUS, no âmbito estadual, por carta precatória, para cumprimento da 

tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o Município de Primavera do 

Leste/MT, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa do Secretário 

Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida, 

por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. 

Deixo de designar audiência de conciliação, porque incongruente com a 

marcha processual resultante da medida antecipatória da tutela ora 

deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é 

de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da Fazenda 

Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, 

poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais 

de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não 

havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007553-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AIME ALVES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007553-60.2018.8.11.0037. REQUERENTE: AIME ALVES DE CARVALHO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de obrigação de fazer com 

tutela de urgência proposta por AIMÉ ALVES DE CARVALHO, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão de tutela de urgência, para que os requeridos adotem as 

providências necessárias para o fornecimento de exame de 

RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO. Relata a 

parte autora, que foi diagnosticada com desgaste em ambos os joelhos, 

principalmente no direito, necessitando do exame solicitado para melhor 

investigação de sua patologia e posterior tratamento. Afirma que não 

possui recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do 

exame. E ainda que, procurou o Sistema Único de Saúde de Primavera do 

Leste para realizar o exame (Ofício nº243 da Defensoria Pública – ID 

16537615) e que obteve resposta negativa, sendo que o Município 

informou que tal exame é de competência do Estado. Foi realizado parecer 

técnico pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico – nº 2157/2018, que 

apresentou as seguintes conclusões: 1. Quanto à doença alegada: Há 

comprovação da patologia alegada por Relatório Médico – dor forte em 

joelhos; 2. Quanto ao pleito: A ressonância magnética de joelhos é o 

exame que pode elucidar o diagnóstico no caso em tela. 3. Quanto à 

urgência do procedimento: Não se trata de procedimento urgente, pois não 

há risco do paciente padecer, em decorrência da piora do quadro clínico. 

Portanto, a recomendação deste Núcleo é que o procedimento seja 

realizado no prazo razoável de 90 dias. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. 

DECIDO. A causa está inserta, por ora, na competência deste Juízo, em 

conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 

1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, 

já que de antemão não é possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 

(sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o 

juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). 

Para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 
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e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 303. Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) 

(Destaquei) Desta forma, a probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em especial 

pelo Relatório Médico, subscrito pelo Dr Fernando Gonçalves Mariano, 

ortopedista e traumatologista e pelo protocolo de entrada (Id 16537602), 

onde se verifica a necessidade do exame solicitado. No que diz respeito 

ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, verifica-se 

pelo tempo mínimo legal de trâmite deste processo, uma vez que, se ao 

final a sentença for favorável à parte requerente, esta já poderá ter a sua 

condição agravada, talvez irremediavelmente. Por fim, destaco que, no 

que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento 

antecipado, o direito alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, 

bem como este não constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal 

requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista que, 

nesses casos, devem prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o 

interesse econômico do ente público (Nesse sentido são os seguintes 

precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 

Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação 

no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 

(Acórdão), Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 

09/06/2014, Segunda Câmara de Direito Público Julgado. TJ-PR, 8821863 

PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do exposto, com supedâneo nos 

artigos 300 e 303, ambos do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º da 

Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória de urgência satisfativa, para 

cominar ao(s) requerido(s) obrigação de: disponibilizar para AIMÉ ALVES 

DE CARVALHO (qualificada na petição inicial) o fornecimento de um 

exame de RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO, no 

prazo de 30 (trinta) dias ou, no mesmo prazo, indique(m) data próxima 

para a realização. Advirto que o não cumprimento da obrigação de fazer 

ensejará a aplicação das medidas necessárias à satisfação da obrigação 

(art. 297 do CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública, conforme 

precedentes jurisprudenciais, a seguir transcritos: RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO 

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. RECURSO 

DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a Fazenda Pública 

em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à parte 

demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, em 

que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. Consigno 

que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. O(s) 

requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta decisão 

judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa de seus 

responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível (supradescrita), 

para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o Estado de Mato 

Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por carta 

precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o 

Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu representante 

legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a 

prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem 

como de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 

344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa 

do Secretário Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada 

ora deferida, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na 

Secretaria Judiciária. Deixo de designar audiência de conciliação, porque 

incongruente com a marcha processual resultante da medida antecipatória 

da tutela ora deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, 

neste caso, é de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da 

Fazenda Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação 

das partes, em não havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006081-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ FEITOZA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006081-24.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JORGE LUIZ FEITOZA DE 

SOUZA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, Trata-se da ação ordinatória de inexistência de 

débito c/c indenização por dano morais c/c pedido de antecipação de 

tutela de urgência pleiteado por Jorge Luiz Feitosa de Souza em face de 

Ativos S.A, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. 

Alega na petição inicial que a reclamante foi surpreendida pela restrição 

em seu nome no valor de R$1.224,21(um mil, duzentos e vinte e quatro 

reais e vinte e um centavos), vinculado ao contrato n°835426651, com 

vencimento em 25/09/2016. Afirma que desconhece o débito em comento, 

pois não existe qualquer relação contratual de prestação de serviços com 

a requerida. Por fim, a parte reclamante requer através da antecipação de 

tutela de urgência, a imediata exclusão da negativação no valor de 

R$1.224,21(...), contrato n°835426651, até o deslinde desta ação. É o 

relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes 

documentos: Extrato da Negativação SCPC (id. n°15128549) e demais 

documentos indispensáveis a propositura desta ação. A concessão de 

tutela antecipada ou tutela de urgência de acordo com o artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, se faz necessário a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No presente caso, o requerente 

menciona que não possui qualquer vinculo contratual com a requerida e 

também não sabia da existência das restrições em seu nome. A respeito, 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery Leciona que: “ A 

antecipação pode ser dada inaudita altera parte ou depois de justificação 
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prévia, caso o juiz a entenda necessário. A liminar dada sem a ouvida da 

parte contrária deve ser concedida quando a citação do réu puder tornar 

ineficaz a medida o quando a urgência for de tal ordem que não pode 

esperar a citação e resposta do réu”. Razoável, portanto, aguardar a 

formação do contraditório e a apresentação de outros elementos, que, em 

momento posterior, poderão propiciar, com maior segurança, o exame da 

medida pleiteada. Nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a carência de 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte reclamante para no prazo 

de 05(cinco) dias, emendar a inicial, carreando aos autos comprovante de 

endereço recente(últimos três meses) e em seu nome, salientando que 

caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá 

estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Suspenda-se a audiência de 

conciliação designada pelo sistema para o dia 11/02/2019, às 10h20min. 

Primavera do Leste-MT, 26 de novembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001347-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE LORRANE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. CZEKAY ALEIXO - ME (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001347-30.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ALINE LORRANE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A., J. C. CZEKAY ALEIXO - ME Vistos, Trata-se da 

ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c 

antecipação de tutela de urgência pleiteado por Aline Lorrane de Oliveira 

em face de Telefônica Brasil S/A, pelos fatos e fundamentos narrado na 

exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que a requerente foi impedida 

de adquirir crédito em determinado estabelecimento comercial em virtude 

de três negativações no valor de 167,46(..), contrato n°0218236425, valor 

de R$168,04(...), contrato n°0218238293 e o valor de R$150,00(...), 

contrato n°3038633000000000INF. Relata que não possui vinculo 

contratual de prestação de serviços com as requeridas, pois os débitos 

ocorreram devido a perca de todos os seus documentos. Por fim, a autora 

requer através da antecipação de tutela de urgência, a imediata exclusão 

das negativações em seu nome, até o deslinde esta ação. É o relato. 

Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes documentos: 

Extrato da Negativação SCPC (id. n°12130682) e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. A concessão de tutela 

antecipada ou tutela de urgência de acordo com o artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil, se faz necessário a existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No presente caso, o requerente menciona que 

não possui qualquer vinculo contratual com a requerida e também não 

sabia da existência das restrições em seu nome. A respeito, Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery Leciona que: “ A antecipação pode 

ser dada inaudita altera parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz 

a entenda necessário. A liminar dada sem a ouvida da parte contrária 

deve ser concedida quando a citação do réu puder tornar ineficaz a 

medida o quando a urgência for de tal ordem que não pode esperar a 

citação e resposta do réu”. Razoável, portanto, aguardar a formação do 

contraditório e a apresentação de outros elementos, que, em momento 

posterior, poderão propiciar, com maior segurança, o exame da medida 

pleiteada. Nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a carência de 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte reclamante para no prazo 

de 05(cinco) dias, emendar a inicial, carreando aos autos comprovante de 

endereço recente(últimos três meses) e em seu nome, salientando que 

caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá 

estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Analisando ainda os extratos 

da negativação, verifico que o documento carreado como comprovante de 

negativação não é válido, posto que emitido por sites e não por órgãos 

responsáveis, motivo pelo qual DETERMINO a intimação da parte 

promovente, para, também no prazo de 05(cinco) dias, carrear aos autos 

extrato de ocorrência junto aos órgãos de proteção ao crédito, em seu 

nome, emitido pelo SPC/SERASA ou CDL, comprovada a alegada inscrição. 

Suspenda-se a redesignação da audiência de conciliação designada 

automaticamente pelo Sistema até o cumprimento das deliberações 

apontadas anteriormente, quando será deliberado sobre nova data. 

Primavera do Leste-MT, 26 de novembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007094-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. MENEZES - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PASA MALACARNE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS. Cuida-se de EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizado por L. F. 

MENEZES – EPP (Globo Informática e Celulares), em desfavor de ANA 

PASA MALACARNE, vindo requerer a embargante, em tutela de urgência, 

a liberação dos valores penhorados, via BacenJud, nos autos n.º 

8010831-57.2012.8.11.0037, Id. 16035430, a pretexto de que além de ser 

parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, diz que os atos 

de penhora deveriam esgotar todas as possibilidades da devedora 

principal, inclusive de seus sócios, no caso a empresa Globo Notebooks, 

além disso, destaca não ter sido citada para responder aos termos da 

execução, em nítido afronto ao princípio do contraditório e da ampla 

defesa. Aduz que mesmo que a proprietária da empresa embargante 

fosse casada com o senhor Paulo, suposto sócio da executada, a 

constrição judicial deveria recair sobre os bens da pessoa física deste, 

até o limite da sua meação, além do mais, questiona a inocorrência da 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. 

Discorre ainda acerca da ilegalidade da penhora, em razão do transcurso 

de prazo superior a 02 anos desde que proferida a sentença em 2014, a 

teor do que dispõe o art. 1.032, do Código Civil. Informa que os valores 

bloqueados provêm dos recebimentos de clientes, sendo a única fonte de 

receita da empresa embargante, para fazer frente às despesas, tais como 

o pagamento de tributos, fornecedores, aluguel e funcionários. Por fim, em 

vista do princípio da eventualidade, pugna pela liberação da metade dos 

valores bloqueados, em atendimento ao princípio da proporcionalidade, 

uma vez que a embargante não é a única devedora. Postula ainda a 

suspensão do processo principal. É o relato. Decido. No que dispõe o art. 

300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. De início cumpre lembrar 

que a caracterização da sucessão empresarial não decorre 

necessariamente de sua formalização, admitindo-se sua presunção 

quando os elementos indiquem a aquisição do fundo de comércio e o 

prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo 

endereço, com o mesmo objeto social, atingindo, inclusive, a mesma 

clientela já consolidada pela empresa sucedida. Feitos tais 

esclarecimentos, verifico que não há nos autos probabilidade do direito 

que pleiteia, razão pela qual ausente um dos requisitos do artigo 300 do 

CPC/2015. Os documentos que instruem a presente ação são insuficientes 

para, em sede de cognição sumária, conceder a tutela pretendida pelo 

embargante. Gize-se que há nos autos meras alegações, desprovidas de 

comprovação. Da detida análise do feito, verifico que a própria 

embargante ainda faz uso do e-mail da empresa sucedida Globo 

Notebooks, a saber, globonotebooks@hotmail.com, senão vejamos: Macro 

Distribuidora Pedido #261194 / 142451 R$ 4.441,13 Criado em 15/10/2018 

Processando Dados do Cliente Endereço 091525 - L. F. MENEZES EPP 

AVENIDA PORTO ALEGRE, 405 CENTRO - PRIMAVERA DO LESTE/MT 

CNPJ: 23.237.767/0001-34 78850000 - Brasil Comprador: Laurineia 

(globonotebooks@hotmail.com) Per l: Revenda Diamante De outro lado, em 

que pese a embargante informar o endereço da empresa Globo Comércio 

de Notebooks Ltda – ME, como sendo na Rua Rondonópolis, nº 88, Sala A, 

Primavera do Leste – MT, CEP: 78.850-000, a fim de afastar eventual 

reconhecimento de sucessão empresarial, tal alegação destoa do conjunto 

probatório dos autos, notadamente, do contrato social apresentado pela 
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própria embargante, no Id. 16110846, indicando o endereço da empresa 

Globo Comércio de Notebooks Ltda – ME, como sendo na Av. Porto Alegre, 

n.º 405, Centro, Primavera do Leste/MT, ou seja, trata-se do mesmo 

endereço da empresa embargante, conforme se extrai do Requerimento 

do Empresário acostado no Id. 16110612. Dessa forma, considerando a 

ausência dos requisitos autorizadores ao deferimento da tutela de 

urgência, o seu indeferimento é medida de rigor. Ante o exposto, sem 

prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do julgamento meritório, 

INDEFIRO a tutela de urgência, e, por conseguinte, deixo de suspender o 

procedimento de execução. Junte-se cópia da presente decisão à ação 

executiva, autos n.º 8010831-57.2012. Intime-se o embargado 

(exequente) para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca dos 

embargos ofertados, na forma do art. 679 do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. P. do Leste/MT, 26 de novembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011941-52.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011941-52.2016.8.11.0037. REQUERENTE: JULIO CESAR DE ALMEIDA 

REQUERIDO: CLARO TV Vistos. Diante das ponderações das partes, em 

especial da parte reclamada, que pediu a audiência de instrução entendo 

necessária a realização de a audiência de instrução e julgamento. Assim, 

designe-se data para realização de audiência de acordo pauta e contato 

prévio com os Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, 

inclusive de que as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até 

o máximo de três para cada parte, independentemente de intimação (art. 

34, Lei n. 9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o 

artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas 

intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data 

designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por 

ocasião da abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, 

concito as partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, 

até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, 

dando conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a 

parte autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 

3º, do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com 

foto recente. Consigno que a parte reclamante ajuizou ação contra 

Itaucard S/A relativa à outra negativação, neste Juízo, sob o nº 

8011941-52.2016.811.0044, NO QUAL HOUVE ACORDO, já homologado 

pelo Juízo e extinta a ação. Cumpra-se, servindo a presente decisão como 

carta/mandado de intimação. Antes da designação, considerando os 

princípios que regem esta Justiça Especializada e tendo em vista os 

termos da audiência de conciliação, faculto à parte reclamada RATIFICAR 

a proposta de acordo formulada nos autos, em cinco dias, caso em que a 

parte reclamante deve ser intimada a se manifestar em cinco dias. 

Primavera do Leste/MT, 27 de novembro de 2017. Eviner Valério Juiz de 

Direito
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PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1005497-88.2017.8.11.0037 

Promovente: ELVIS CLEITON GONCALVES DOS SANTOS Promovido: VIVO 

S.A. Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por ELVIS CLEITON 

GONCALVES DOS SANTOS em face de VIVO S.A. Devidamente citado, a 

reclamada apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente Da 

desnecessidade de perícia grafotécnica Em que pese a parte autora tenha 

alegado necessidade de perícia grafotécnica, o que acarretaria em 

extinção do feito sem julgamento de mérito, por incompetência do juízo. 

Entendo que tal procedimento não é necessário no presente caso, vez 

que as assinaturas constantes nos documentos juntados pela ré, são 

idênticas às assinaturas apostadas nos documentos juntados pelo autor, 

inclusive as assinaturas dos documentos pessoais. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. 

PEDIDO INDENIZATÓRIO – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova 

dos autos é suficiente a demonstrar a celebração do contrato de 

empréstimo, o usufruto da quantia creditada em conta corrente a esse 

título, e a ausência de pagamento das respectivas parcelas – Assinaturas 

apostas no contrato são idênticas à dos documentos pessoais da autora – 

Desnecessidade de perícia grafotécnica – Conjunto probatório suficiente - 

Comprovação inequívoca, pela ré, de que a inscrição da dívida foi 

exercício regular de direito - Ação proposta a despeito da existência 

comprovada da contratação e da dívida – Litigância de má-fé por parte da 

autora – Improcedência e multa por litigância de má-fé mantidas - Recurso 

não provido. (TJ-SP – APL – 10920410420168260100 SP 

1092041-04.2016.826.0100, Relator: Silveira Paulilo, Data do Julgamento: 

24/04/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/04/2017)” (Grifo nosso) Assim, ante a não necessidade de realização 

de perícia, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial para 

julgar a presente ação. Passo à análise do mérito. O autor alega que a ré 

incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, entretanto desconhece o débito em questão. A ré 

contesta a ação aduzindo o autor contratou os seus serviços e os utilizou, 

sendo que não efetuou o pagamento, o que gerou a negativação de seu 

nome. Analisando a questão discutida verifico que a requerida comprovou 

suas alegações trazendo aos autos o contrato devidamente assinado, 

imagem de tela sistêmica, faturas e o relatório de chamadas, que 

demonstram a relação jurídica entre as partes, bem como que os serviços 

foram contratados, utilizados e não adimplidos. Ademais, cumpre 

mencionar que a assinatura constante no contrato de adesão é idêntica a 

assinatura dos documentos juntados pelo autor. Ainda, é possível 

observar que o autor possui outras negativações em seu nome, o que 

demonstra que o mesmo não tem zelo por seu nome. Portanto, há de se 

concluir que o autor utilizou os serviços de telefonia da ré e não adimpliu 

com o pagamento, e num ato de má-fé, ingressa com ação aduzindo não 

reconhecer o débito. Sendo assim, a inscrição de seu nome no rol dos 

maus pagadores é totalmente devida. Considerando a presunção de 
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veracidade das provas, aliadas ao fato de que o autor utilizou os serviços 

contratados, resta demonstrado que não houve qualquer ato ilícito por 

parte da ré. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. Vejo 

que a parte autora não agiu com lealdade para com a Justiça e a parte 

contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Em 

razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a parte autora a pagar as 

custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); 

b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% 

(nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e 

danos à parte contrária. Transitada em julgado, intime-se para pagar as 

custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a 

CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. Publicado no PJE. Remeto o Projeto 

de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 27 de novembro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 27.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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(ADVOGADO(A))
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1005506-50.2017.8.11.0037 

Promovente: PEDRO VICENTE JANUARIO Promovido: VIVO S.A. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por PEDRO VICENTE JANUARIO em 

face de VIVO S.A. Devidamente citado, a reclamada apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente Da 

desnecessidade de perícia grafotécnica Em que pese a parte autora tenha 

alegado necessidade de perícia grafotécnica, o que acarretaria em 

extinção do feito sem julgamento de mérito, por incompetência do juízo. 

Entendo que tal procedimento não é necessário no presente caso, vez 

que as assinaturas constantes nos documentos juntados pela ré, são 

idênticas às assinaturas apostadas nos documentos juntados pelo autor. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO – Cerceamento de defesa – 

Inocorrência – Prova dos autos é suficiente a demonstrar a celebração do 

contrato de empréstimo, o usufruto da quantia creditada em conta corrente 

a esse título, e a ausência de pagamento das respectivas parcelas – 

Assinaturas apostas no contrato são idênticas à dos documentos 

pessoais da autora – Desnecessidade de perícia grafotécnica – Conjunto 

probatório suficiente - Comprovação inequívoca, pela ré, de que a 

inscrição da dívida foi exercício regular de direito - Ação proposta a 

despeito da existência comprovada da contratação e da dívida – Litigância 

de má-fé por parte da autora – Improcedência e multa por litigância de 

má-fé mantidas - Recurso não provido. (TJ-SP – APL – 

10920410420168260100 SP 1092041-04.2016.826.0100, Relator: Silveira 

Paulilo, Data do Julgamento: 24/04/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 26/04/2017)” (Grifo nosso) Assim, ante a não 

necessidade de realização de perícia, não há que se falar em 

incompetência do Juizado Especial para julgar a presente ação. Passo à 

análise do mérito. O autor alega que a ré incluiu seus dados indevidamente 

junto ao banco de dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto 

desconhece o débito em questão. A ré contesta a ação aduzindo o autor 

contratou os seus serviços e os utilizou, sendo que não efetuou o 

pagamento, o que gerou a negativação de seu nome. Analisando a 

questão discutida verifico que a requerida comprovou suas alegações 

trazendo aos autos o contrato devidamente assinado, imagem de tela 

sistêmica, relatório de utilização da linha, os quais que demonstram a 

relação jurídica entre as partes, bem como demonstra que os serviços 

foram contratados, utilizados e não adimplidos. Ademais, cumpre 

mencionar que o endereço constante nos contratos juntados pela ré é o 

mesmo endereço constante no comprovante de endereço juntado pelo 

autor, o que demonstra que o autor tinha conhecimento do débito. 

Portanto, há de se concluir que o autor utilizou os serviços de telefonia da 

ré e não adimpliu com o pagamento, e num ato de má-fé, ingressa com 

ação aduzindo não reconhecer o débito. Sendo assim, a inscrição de seu 

nome no rol dos maus pagadores é totalmente devida. Considerando a 

presunção de veracidade das provas, aliadas ao fato de que o autor 

utilizou os serviços contratados, resta demonstrado que não houve 

qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para 

com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade 

dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 

80, incisos II e III). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a 

parte autora a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo 

no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a 

título de perdas e danos à parte contrária. Transitada em julgado, intime-se 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme 

dispõe a CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto 

que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo 

art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Publicado no PJE. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 27 de novembro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 27.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1005509-05.2017.8.11.0037 

Promovente: PAULO DE SALES SOUSA Promovido: BANCO BRADESCO 

S.A Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por PAULO DE SALES 

SOUSA em face de BANCO BRADESCO S.A. Devidamente citada, o 

reclamado apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Das Preliminares A 

respeito do pedido de indeferimento da petição inicial alegado em sede de 

contestação, não vislumbro enquadramento da presente demanda nos 

casos elencados no artigo 330 do CPC, motivo pelo qual afasto a 

preliminar de mérito vindicada. Passo à análise do mérito. O requerente 

alega que seus dados foram incluídos indevidamente nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, no entanto desconhece o débito em questão. O 

requerido, aduzem que Reclamante é titular do cartão de crédito VISA 

FÁCIL sob o nº 4096.0145.8021.6636, por meio do qual foram contraídos 

débitos, que restaram inadimplidos, ocasionando as inscrições de seu 

nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Assevera 

ainda que, diante da inadimplência das faturas do cartão de crédito, na 

data de 05/08/2014, o Reclamante pactuou uma renegociação de dívida no 

valor total de R$ 1.109,27 (um mil cento e nove reais e vinte e sete 

centavos), para pagamento em 10 (dez) parcelas mensais e consecutivas 

no valor de R$ 123,72 (cento e vinte e três reais e setenta e dois 

centavos), todavia o reclamante só realizou o pagamento das três 

primeiras parcelas. Analisando a questão discutida verifico que o 

requerido comprovou suas alegações trazendo aos autos as faturas do 

cartão de crédito pertencentes ao autor e telas sistêmicas, pelas quais se 

comprovam a relação jurídica entre as partes, bem como demonstra que 

os serviços foram utilizados e não adimplidos. Tanto o contrato é hígido 

que houve diversos pagamentos e o reclamante chegou a renegociar a 

dívida em 10 parcelas, pagando apenas três, o que resultou na 

negativação da quarta parcela, inadimplida, tudo demonstrado pelas telas 

de evidência, que é o sistema de controle regulamentado pela agência 

reguladora, não podendo ter sido como imprestável. Além disso, se 

constata que as inúmeras compras registradas nas faturas se deram em 

supermercados, farmácias e comércio locais. Portanto, há de se concluir 

que o autor utilizou os serviços do réu e não adimpliu com o pagamento, e 

num ato de má-fé, ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. 

Sendo assim, a inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é 

totalmente devida. Considerando a presunção de veracidade das provas, 

aliadas ao fato de que o autor utilizou os serviços contratados, resta 

demonstrado que não houve qualquer ato ilícito por parte dos réus. Assim, 

não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder dos reclamados. Em razão do exposto, declaro 

resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido 

inicial. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da 

Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise 

e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 27 de novembro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

27.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006418-47.2017.8.11.0037
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ELEN LUCI INES DUSO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1006418-47.2017.8.11.0037 

Promovente: ELEN LUCI INES DUSO SILVA Promovido: BRADESCO SA 

CREDITO IMOBILIARIO Trata-se de ação conexa com a ação n° 

1003090-75.2018.8.11.0037 Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por ELEN LUCI INES DUSO SILVA em face de BRADESCO SA CREDITO 

IMOBILIARIO. Devidamente citada, o reclamado apresentou contestação 

tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E 

DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado 

o bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Das Preliminares A respeito do pedido de indeferimento da 

petição inicial alegado em sede de contestação, não vislumbro 

enquadramento da presente demanda nos casos elencados no artigo 330 

do CPC, motivo pelo qual afasto a preliminar de mérito vindicada. Passo à 

análise do mérito. A requerente alega que seus dados foram incluídos 

indevidamente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, no entanto 

desconhece o débito em questão. O banco requerido, por sua vez, aduz 

que a requerente é titular do cartão de crédito MASTERCARD 

INTERNACIONAL sob o nº 5345.9300.1067.5842. Assevera o requerido, 

que a requerente deixou de efetuar o pagamento de algumas faturas e 

realizou a renegociação da dívida, porém efetuou apenas o pagamento da 

1ª e 2ª parcelas, sendo que o inadimplemento da 3ª parcela ensejou a 

negativação de seu nome. Analisando a questão discutida verifico que o 

banco requerido comprovou suas alegações trazendo aos autos os 

extratos detalhados do cartão de crédito pertencente à autora, o que 

demonstra a relação jurídica entre as partes, bem como que demonstra 

que os serviços foram utilizados e não adimplidos. Cumpre mencionar, que 

o endereço constante nos extratos juntados pelo réu é o mesmo indicado 

pela autora na petição inicial, o que deixa evidente que a parte autora tinha 

conhecimento do débito. Além disso, há registro de que a reclamante 

chegou a renegociar a dívida, pagando as duas primeiras parcelas e 

inadimplindo a terceira, no valor de R$ 159,90, a qual foi objeto de lícita e 

legal negativação, ao ver do Juízo. Portanto, há de se concluir que a 

autora utilizou os serviços do réu e não adimpliu com o pagamento, e num 

ato de má-fé, ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. 

Sendo assim, a inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é 

totalmente devida. Considerando a presunção de veracidade das provas, 

aliadas ao fato de que a autora utilizou os serviços contratados, resta 

demonstrado que não houve qualquer ato ilícito por parte do réu. Assim, 

não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Vejo que a parte autora não 

agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, 

por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir 
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objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Em razão do exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e: a. Condeno a parte autora a pagar as custas processuais 

(art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em 

favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a 

parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove por cento) 

sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e danos à parte 

contrária. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco 

dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Indefiro a 

gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU 

insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 27 de novembro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

27.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003090-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN LUCI INES DUSO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1003090-75.2018.8.11.0037 

Promovente: ELEN LUCI INES DUSO SILVA Promovido: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos, Trata-se de ação promovida por ELEN LUCI INES DUSO SILVA 

em face de BANCO BRADESCO S.A. A autora alega que a ré incluiu seus 

dados indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, entretanto aduz desconhecer o débito em questão. Requer a parte 

autora a declaração da inexistência do débito, bem como a condenação de 

indenização de cunho reparatório pelos danos morais causados a autora. 

Pois bem. A petição inicial cumulada com o extrato da negativação perante 

o SPC e demais documentos indispensáveis deixam claro que, 

anteriormente à propositura desta ação, o reclamante moveu ação idêntica 

neste juízo em 26/12/2017, sob o número 1006418-47.2017.8.11.0037, 

versando sobre negativação no valor de R$ 159,90 (cento e cinquenta e 

nove reais e noventa centavos) disponibilizada em 14/10/2017. A ação 

anteriormente proposta tem as mesmas partes em ambos os polos, a 

mesma causa de pedir e os mesmos pedidos, sendo esses: a declaração 

de inexistência do débito, a inversão do ônus da prova, diante da 

hipossuficiência do consumidor, e vulnerabilidade nessa relação de 

consumo, a condenação da empresa requerida ao pagamento de uma 

indenização de cunho reparatório e punitivo, pelos danos morais, 

causados a Autora, em valor pecuniário justo e condizente com o caso 

apresentado em tela, a condenação do Requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios e custas de sucumbência; Portanto, vejo que são 

idênticas as partes, o objeto (mesmo contrato), os mesmos fundamentos e 

os mesmos pedidos, tudo a caracterizar a litispendência, nos termos do 

artigo 337, parágrafos 1º, 2º e 3º, do NCPC. Ressalto que a ação 

originária está em curso perante este juízo e foi julgada nesta data. Assim, 

verifico que a propositura de novas ações idênticas nesse Juízo, de forma 

a caracterizar a litispendência já acima afirmada, caracteriza litigância de 

má-fé. A respeito, a jurisprudência colaciona em casos semelhantes, in 

verbis: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. PEDIDO 

INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POUPANÇA. APELAÇÃO. 

LITISPENDÊNCIA. CONFIGURADA. Há litispendência quando se reproduz 

uma ação idêntica à outra, havendo coincidência entre as partes, causa 

de pedir e pedido, simultaneamente. No caso concreto, a parte autora 

ajuizou ação individual de cobrança e pedido de cumprimento individual de 

sentença de ação civil pública, contra o mesmo réu e com identidade de 

causa de pedir e pedido (recebimento das diferenças atinentes aos 

expurgos inflacionários da poupança no período abarcado pelo 

denominado Plano Verão). Configurada está, assim, a litispendência, o que 

conduz à manutenção da extinção do processo relativo ao cumprimento 

de sentença. CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. O ajuizamento, 

concomitantemente, de duas ações idênticas, na mesma Comarca, 

configura a litigância de má-fé, devendo a parte autora suportar as 

cominações do artigo 80, V, do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

AVERBADA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. (Apelação Cível Nº 70076882026, 

Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de 

Lemos Junior, Julgado em 28/03/2018). O dano processual à parte 

reclamada é manifesto, por ter que se defender em processos idênticos 

REPETIDOS NO MESMO JUÍZO, por manobras da parte autora. Posto isso, 

nos termos do artigo 485, inciso V e parágrafo 1º, do novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA ESTA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, em razão da l i t ispendência aos autos n° 

1006418-47.2017.8.11.0037 e: a. Condeno a parte autora a pagar as 

custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); 

b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% 

(nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e 

danos à parte contrária. Transitada em julgado, intime-se para pagar as 

custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a 

CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. Publicado no PJE. Remeto o Projeto 

de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 27 de novembro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 27.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000789-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERLANDE SOUSA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000789-58.2018.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte 

promovente, pleiteia indenização por danos morais em decorrência de ato 

ilícito, ao argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que 

não reconhece. A requerida por sua vez, contesta as alegações da 

requerente, alegando que o débito ensejador da negativação, é decorrente 

de contrato firmado entre as partes. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência. Como se vê através dos documentos anexados com 

a contestação, a requerida trouxe aos autos Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços, devidamente assinado pela requerente, bem 

como, documentos pessoais apresentados no momento da contratação, 

comprovando assim, a contratação e o débito, o que justificou o 

encaminhamento do nome da promovente ao rol de inadimplentes. A parte 

autora por sua vez, apresentou impugnação à contestação sustentando 

que há necessidade de realização de perícia grafotécnica. Contudo, 

examinando o conjunto probatório, verifica-se que a firma aposta nos 

documentos apresentados guardam grafia semelhante com aquela 

apresentada nos documentos anexos a exordial. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados ao robusto conjunto 

probatório produzido pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, no sentido de que ocorreram da 
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forma narrada na contestação. Ademais, do confronto existente entre os 

documentos juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, 

infere-se que não ocorreu a indevida negativação. Estando em aberto os 

valores, a inclusão do nome e CPF da parte promovente nos órgãos de 

restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. E por 

qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a má-fé da 

promovente, que distorce a sequência fática, obviamente para obter 

ganho indevido, consistente na não almejada indenização por danos 

morais. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 

373, I do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que 

meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível o pleito 

indenizatório. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, de 

forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte reclamante agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

indenização por danos morais em decorrência do ato ilícito. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, julgo improcedente a 

pretensão deduzida na inicial. E condeno a parte reclamante como litigante 

de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% 

(nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas 

custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte 

por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, 

verba que será paga em benefício dos procuradores da Promovida. 

Transitada em julgado, intime-se paga pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pagas, anote-se (CNGC). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Indefiro a gratuidade de Justiça à 

parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 27 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001515-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TRB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J A MACHNIC - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001515-66.2017.8.11.0037 

Promovente: TRB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP Promovido: J A 

MACHNIC - EPP Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a 

teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por TRB 

COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP em face de J A MACHNIC - EPP A 

audiência de conciliação foi inexitosa, ante a ausência da parte reclamada. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. Passo à análise do mérito. A parte autora alega que é credora 

da Executada, na importância de R$ 2.181,00 (dois mil cento e oitenta e um 

reais), representada por uma folha de cheque nº 006375, da cooperativa 

nº 4345-9, C/C 000000943-1, do Banco Sicoob A parte reclamada não 

apresentou contestação, tampouco compareceu à audiência de 

conciliação. Dessa forma resta clara a REVELIA da parte ré. Entendo que 

o pleito da parte autora merece acolhimento. A folha de cheque anexa aos 

autos constitui prova escrita da obrigação da parte ré. Dessa forma 

faz-se prudente o pagamento do valor de R$ 2.181,00 (dois mil cento e 

oitenta e um reais). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da 

lide, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e: a. Determino o R$ 2.181,00 

(dois mil cento e oitenta e um reais), à parte autora, corrigido 

monetariamente pelo INPC-IBGE e acrescido de juros legais de 1% ao mês, 

ambos a contar da citação; Sem ônus sucumbenciais e custas, face o 

disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 27 de novembro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 27.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000843-24.2018.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a 

parte reclamante declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. 

No documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do 

nome da parte reclamante pela reclamada. Sustenta a parte requerente 

que seu nome está inserido nas entidades de proteção ao crédito por 

débito que desconhece. Nota-se que a reclamada, não compareceu à 

sessão de conciliação e deixou de apresentar contestação, tornando-se 

revel.Também não apresentou contestação. Assim, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Como a ausência da parte ré importa em 

confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, a procedência do pedido se 

impõe, máxime quando não infirmados pelas provas existentes nos autos. 

Destarte, a reclamada não apresentou qualquer elemento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão posta na inicial. Não há nos autos nenhum documento 

assinado pelo reclamante, a fim de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Em 

análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil, 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito, e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341, do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Em assim sendo, não havendo prova desconstitutiva do direito da parte 

reclamante no que pertine ao débito reclamado, mister se faz o 

acolhimento do pedido inicial. Logo, a procedência da pretensão contida na 

inicial é medida que se impõe. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) condenar a 
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reclamada a pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da citação. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 27 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010403-70.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZAO OAB - MT0018597A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010403-70.2015.8.11.0037 

Promovente: Rogério de Barros Curado Promovida: OI S.A Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de Impugnação ao cumprimento de sentença interposta 

por OI S/A em desfavor de Rogério de Barros Curado, versando sobre 

excesso de execução. Passo à análise do mérito. No caso, alega a parte 

Reclamada, ora Embargante, excesso de execução, informa que o cálculo 

do cumprimento de sentença foi realizado de forma equivocada. Alega 

ainda, que está em recuperação judicial devendo o processo ser 

suspenso. Saliento, que como é notório, a parte executada Oi S/A está em 

fase de recuperação judicial e, portanto, requer seja afastada toda e 

qualquer penhora sobre créditos ou ativos financeiros, sob pena de 

prejudicar e inviabilizar o Plano de Recuperação Judicial. Em sede de 

juizado especial não se fala em suspensão da execução, como 

consignado na decisão em que admitida a recuperação judicial, ou seja, 

havendo o deferimento da recuperação judicial, ainda que em medida 

acautelatória, extingue-se a execução com a expedição do título de crédito 

para habilitação no concurso universal de credores. Analisando os autos 

verifico que a execução não merece prosseguir, haja vista que a empresa 

executada está no momento passando por um Plano de Recuperação 

Judicial, conforme pode facilmente acompanhar nos autos de nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na comarca do Rio de Janeiro/RJ. 

Neste aspecto, tenho que a presente execução deve ser julgada extinta, 

possibilitando a parte exequente a habilitar o seu crédito pela via própria, 

de acordo com o Enunciado Nº 51 do FONAJE e artigo 59 da Lei nº 

11.101/2005, in verbis: Enunciado Nº 51 - FONAJE - Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria. Art. 59. O plano de 

recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e 

obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das 

garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei. Destarte, o 

artigo 8º da Lei 9.099/95 é taxativo em determinar: Não poderão ser 

partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as 

pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a 

massa falida e o insolvente civil. Bem se vê, portanto, que se torna 

impossível a continuidade do presente feito, já que a liquidação 

extrajudicial se assemelha à massa falida, para os efeitos da 

especialidade desta Lei. Quanto ao alegado excesso de execução, 

verifico que o cálculo apresentado pelo embargado aplicou a multa de dez 

por cento, entretanto tal multa é inaplicável ao presente caso, pois a 

reclamada já se encontrava com plano de recuperação judicial aprovado e 

ainda, não há determinação especifica para aplicação da referida multa. 

Portanto, entendo que há excesso de execução no montante de R$917,19 

(novecentos e dezessete reais e dezenove centavos). Ante o exposto, 

recebo os Embargos e os ACOLHO EM PARTE, para determinar o excesso 

de execução e: a- DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo 

para processar este cumprimento da sentença, e, em consequência, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO. b- DETERMINO a expedição de certidão de 

crédito, excluída a multa, facultada a apresentação de planilha atualizada 

pelo credor. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 27 de novembro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

27.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004535-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004535-65.2017.8.11.0037 

Promovente: EVA APARECIDA DA SILVA Promovido: GAZIN COMERCIO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos pela parte ré em face da sentença, que julgou 

improcedente os pedidos formulados na inicial, sob a alegação de omissão 

no comando sentencial. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar 

que os embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão 

sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão 

ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como 

instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não 

se prestam para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente 

equivocados ou para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma 

vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em situações 

excepcionais. A ré alega que a sentença é omissa quanto ao pedido 

contraposto realizado em sede de contestação. Com tais considerações, 

acolho os embargos opostos pela ré, com efeito modificativo, para sanar 

omissão quanto a apreciação do pedido contraposto, incluindo a parte 

dispositiva do julgado o seguinte item: “c) Julgo procedente o pedido 

contraposto e condeno a reclamada ao pagamento do débito no valor de 

R$297,77 (duzentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos), 

corrigida monetariamente desde o vencimento pelo INPC/IBGE e juros de 

1% ao mês, contados a partir da sentença” Desta forma, acolho os 

presentes embargos, com efeito modificativo, para sanar as omissões 

quanto ao pedido contraposto. Publicado no PJE. Remeto para análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 27 de novembro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 27.11.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-21.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN COSME VALADAO SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A ? (CLARO TV) 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010016-21.2016.8.11.0037 

Promovente: EDVAN COSME VALADAO SANTIAGO Promovido: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A (CLARO TV) Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face da sentença, que 

julgou procedente os pedidos formulados na inicial, sob a alegação de 

contradição no comando sentencial. É o relatório. DECIDO. De início, 

cumpre salientar que os embargos de declaração constituem instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado 

(CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam para reexaminar, em regra, atos 

decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no debate novos 

argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é de sua 

natureza, salvo em situações excepcionais. A ré alega que a sentença é 

contraditória no que tange ao valor do dano moral, vez que entendeu ser 

devido o valor de R$5.000,00, entretanto condenou a ré ao pagamento do 

valor de R$8.000,00 a título de danos morais. Com tais considerações, 

acolho os embargos opostos pela ré, com efeito modificativo, para sanar 

contradição quanto ao valor do dano moral, modificando a parte dispositiva 

do julgado para constar o seguinte: “Pelo exposto, julgo procedente em 

parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito 

mencionado na inicial (R$ 145,96 – datado de 03/01/2015) e, 2) condenar 

a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação” 

Desta forma, acolho os presentes embargos, com efeito modificativo, para 

sanar a contradição quanto ao valor do dano moral. Publicado no PJE. 

Remeto para análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 27 de novembro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 27.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010233-64.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

PAETTO VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010233-64.2016.8.11.0037 

Promovente: ANTONIO SILVA DE ABREU Promovido: PAETTO VEICULOS 

LTDA e DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Tratam-se de 

Embargos de Declarações opostos pelas rés em face da sentença, que 

julgou procedente os pedidos formulados na inicial, sob a alegação de 

omissão e contradição no comando sentencial. É o relatório. DECIDO. De 

início, cumpre salientar que os embargos de declaração constituem 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro 

material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do 

julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam para reexaminar, em 

regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no 

debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é 

de sua natureza, salvo em situações excepcionais. As rés alegam que a 

sentença é omissa ao não se pronunciar sobre qual reclamada recairia os 

efeitos da sentença, bem como que é contraditória ao estabelecer o 

pagamento do dano moral a cada um dos reclamantes, vez que existe 

apenas um reclamante. Com tais considerações, acolho os embargos 

opostos pelas rés, com efeito modificativo, para sanar omissão e 

contradição apontadas nos embargos de declarações opostos pelas rés, 

alterando a parte dispositiva do julgado para constar o seguinte: “Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

1) Condenar solidariamente as reclamadas a pagarem R$ 1.544,00 (um mil 

quinhentos e quarenta e quatro reais), a título de danos materiais, pelo 

conserto do veículo e, 2) condenar solidariamente as reclamadas a 

pagarem, a título de danos morais, R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação” Desta forma, acolho os 

presentes embargos, com efeito modificativo, para sanar os vícios 

apontados nos embargos de declarações opostos pelas rés. Publicado no 

PJE. Remeto para análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base 

no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 27 de novembro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 27.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003767-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE GIRARDELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA PRIMON OAB - PR0074765A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA FREYER OAB - RS62325 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1003767-42.2017.8.11.0037 

Promovente: IVETE GIRARDELO Promovido: BANCO PSA FINANCE BRASIL 

S/A. Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por IVETE GIRARDELO em 

face de BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. FUNDAMENTO E DECIDO A 

requerente ingressou com ação revisional de contrato de financiamento de 

veículo, objetivando a nulidade das cláusulas do contrato que 

determinaram o repasse dos custos administrativos da requerida 

(financiados) à parte requerente, bem como, dos juros reflexos de tal 

repasse, por serem cláusulas abusivas. O reconhecido como contrato de 

adesão quanto às cláusulas que determinaram o repasse dos custos 

administrativos da requerida (financiados) à parte requerente, bem como a 

devolução em dobro do montante de R$7.747,19 (sete mil setecentos e 

quarenta e sete reais e dezenove centavos). Verifico, entretanto, que se 

trata de matéria complexa, e que necessita de realização de prova pericial 

contábil, o que afasta a competência do Juizado Especial Cível. Vejamos o 

que diz a Lei 9.099/95: “Art. 3º- O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a 

quarenta vezes o salário mínimo.” A incompetência do juízo ante a 

necessidade de perícia contábil já é entendimento firmado pela nossa 

Turma Recursal Única. Vejamos: “RECURSO CÍVEL INOMINADO – 

CONSUMIDOR – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – REVISÃO 

CONTRATUAL – NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO – TAXAS ADMINISTRATIVAS –NECESSIDADE DE PERÍCIA 

TÉCNICA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO – 

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.As causas em que se exige a 

necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam 

subtraídas do alcance dos Juizados Especiais. (TJMT, Rel. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2017, 

Publicado no DJE 12/09/2017)”. Dessa forma, é nítida a incompetência 

deste Juizado, uma vez que se trata de matéria complexa e que necessita 

da realização de perícia contábil. Assim, deve o processo ser extinto sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95. 

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: II 

–quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu 

prosseguimento, após a conciliação.” Sendo assim, tendo em vista a 

manifesta incompetência deste juízo, julgo o processo SEM RESOLUÇÃO 
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DO MÉRITO, com fulcro no art. 51, inciso II da Lei 9.099/95. Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 27 de novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 27.11.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011955-36.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011955-36.2016.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA JOSE DA 

CONCEICAO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no sistema 

dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as 

teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o presente caso 

é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos 

conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a 

aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, 

VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, pois não tem 

nenhuma pendência com a requerida. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A parte requerida contesta alegando ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação a parte autora. Alega que 

a negativação se deu pois a reclamante está inadimplente com a 

Requerida, referente a serviços de telefonia. Entretanto, não provou a 

forma de contratação da suposta relação comercial. Desta forma, entendo 

que sem razão a reclamada. Destarte, conquanto tenha a parte requerida 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito 

que motivou a negativação em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais do reclamante para a referida 

contratação. A inserção do nome da parte requerente nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a 

conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o 

reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica do reclamante, decorrente da negativação de seu nome, 

não pode ser classificada como muito intensa. O reclamado é, 

sabidamente, uma instituição de grande porte. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 4.000,00. Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito mencionado na 

inicial (R$ 591,64, datado de 01/08/2012) e, 2) condenar a reclamada 

pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos a contar desta sentença. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a decisão 

supra. P. Leste-MT, 27 de novembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118912 Nr: 1290-05.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO JOSÉ FERREIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderley Souza Amorim - 

OAB:OAB-MT 10.207

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDUARDO JOSÉ FERREIRA PEREIRA, 

Cpf: 92205135104, Rg: 12995428, Filiação: Eloisa Ferreira e Lorisvaldo 

José Pereira, data de nascimento: 02/05/1981, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, motorista, Telefone 65-92171341. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente a denúncia, para condenar 

EDUARDO JOSE FERREIRA PEREIRA, devidamente qualificado nos autos, 

às penas dos arts. 303 paragrafo único, combinado com inciso III do artigo 

302 e 306, caput, e parágrafo 1º, inciso I, da Lei 9.503/97. Passo à 

dosimetria das penas.DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 303 DO CTBA 

pena prevista para o crime acima é de detenção, de seis meses a dois 

anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação 

para dirigir veículo automotor.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, 

não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, 

razão pela qual fixo a pena-base em 06 meses de detenção, pagamento 

de 10 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, 

pelo período de 06 meses, nos termos do Art. 293 da Lei nº 9.503/97.Não 

há a incidência de agravantes ou atenuantes a serem 

consideradas.Aumento a pena em 1/3 decorrente da omissão de socorro 

(CTB, artigos 303, parágrafo único, c.c 302, inciso III), vez que amplamente 

demonstrado por todo o acervo probatório colhido nos autos, que o 

acusado fugiu do local sem prestar qualquer auxilio a vitima e somente foi 

encontrado em torno de vinte minutos após o acidente por Policiais que 

realizaram diligencias a fim de prendê-lo.Assim, perfaz-se o total de 08 

meses de detenção, 13 dias multa e suspensão da habilitação para dirigir 

veículo automotor, pelo período de 08 meses, nos termos do Art. 293 da 

Lei nº 9.503/97, pena esta que torno definitiva, ante a ausência de outras 

circunstâncias capazes de modificá-la.DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 

306 DO CTBA pena prevista para o crime acima é de detenção, de seis 

meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.Atento ao 

princípio constitucional da individualização da pena, analisando as 

circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para 

exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 06 

meses de detenção, pagamento de 10 dias-multa e suspensão da 

habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 06 meses, nos 

termos do Art. 293 da Lei nº 9.503/97.Deixo de aplicar a atenuante da 

confissão porque sua incidência conduziria à redução da pena-base 

abaixo do mínimo legal, contrariando a Súmula 231 do STJ: (SÚMULA 231 

do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à 
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redução da pena abaixo do mínimo legal).Não há a incidência de causas 

de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Assim, perfaz-se o 

total de 06 meses de detenção, pagamento de 10 dias-multa e suspensão 

da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 06 meses, 

nos termos do Art. 293 da Lei nº 9.503/97, pena esta que torno definitiva, 

ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.PENA 

TOTALConsiderando que os delitos foram cometidos na forma do art. 69 

do CP, suas penas devem ser somadas, perfazendo o total de 01 ano e 02 

meses de detenção, 23 dias multa e suspensão da habilitação para dirigir 

veículo automotor, pelo período de 01 ano e 02 meses, nos termos do Art. 

293 da Lei nº 9.503/97, as quais torno definitivas, ante a ausência de 

outras circunstâncias capazes de modificá-la.Fixo o regime aberto para 

início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, do 

CP.Todavia, presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a 

pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, 

prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, cumpridas 

na forma do art. 46 do CP, e prestação pecuniária no valor de dois salários 

mínimos, que deverão ser pagos a entidade indicada pelo Juízo das 

Execuções Penais.Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário 

mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, quando do 

efetivo pagamento, nos termos do artigo 49 do Código Penal.P. R. I. 

C.Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias e se 

arquivem os autos, com as baixas necessárias.Primavera do Leste, 18 de 

setembro de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 26 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108849 Nr: 8038-24.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JONAS SILVA CRUZ, JOSÉ GERALDO 

DA SILVA, SIDNEI FERREIRA DA SILVA, JOSÉ CARLOS OLIVEIRA 

CLARES, EDSON LACHI, DIOCRIDES VIEIRA DE PINHO, RAFAEL BARROS 

TEIXEIRA DA ROSA, KAWARA JASMINE MARQUES ARAÚJO, SILVANA 

CRISTINA DA SILVA BARBOSA, JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:, ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, ANA MARIA ROSA TREVISAN - OAB:15426, 

EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - OAB:10212/MT, JOSE AECIO 

PIRES SALOME - OAB:3111, LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - OAB: MT 

12413, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - 

OAB:12803

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 26 de novembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200003 Nr: 8490-24.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ARANTES JANUÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL FRANÇA TAVARES - OAB:MT/ 

20490

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Intimo o advogado do réu para manifestar quanto à certidão de f. 55 no 

prazo legal.

Primavera do Leste, 26 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 186761 Nr: 2354-11.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR TELES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Pinto - OAB:OAB-MT 

19.906

 Código 186761

1. Considerando que no dia 03/12/2018 estarei realizando correição 

extraordinária na serventia extrajudicial do 1º Ofício desta Comarca, 

conforme Portaria nº. 127/2018, redesigno a audiência para 25/03/2019 às 

15h00min.

 2. Sem prejuízo, manifeste-se a Defesa quanto à certidão de fl. 123.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 155937 Nr: 9596-60.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON MATIAS CORREA CARVALHO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos Código 155937

1. Diante da necessidade de readequação da pauta, a fim de priorizar a 

realização das Sessões de Tribunal do Júri com réus presos, redesigno a 

audiência para o dia 09/04/2019 às 16h00min.

2. Sem prejuízo, expeça-se precatória para a Comarca de Cuiabá, visando 

à inquirição da vítima José Roberto Alves da Silva, consignando o prazo 

de 60 dias.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204315 Nr: 1473-97.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR TELES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Pinto - OAB:OAB-MT 

19.906

 Código 204315

Considerando que no dia 03/12/2018 estarei realizando correição 

extraordinária na serventia extrajudicial do 1º Ofício desta Comarca, 

conforme Portaria nº. 127/2018, redesigno a audiência para 25/03/2019 às 

15h30min.

 Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154860 Nr: 6684-22.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSAFÁ MARTINS BARBOZA, LOURIVAL 

RODRIGUES COSTA, ALEXANDRO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869/MT, CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - 

OAB:19169-O/MT, DORIVAL ROSSATO JUNIOR - OAB:10933-A/MT, 

JANAINA ROSSAROLLA BANDO - OAB:12951/MT, MANUEL MAZZUTTI 

NETO - OAB:MT 16647/0, MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 27 de novembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204950 Nr: 1771-89.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS SILVA CHOTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Intimo o advogado do réu para manifestar sobre o cálculo de f. 60 no 

prazo de 10 dias.

Primavera do Leste, 27 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193699 Nr: 5592-38.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO PEREIRA DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Intimo o advogado do réu para manifestar sobre o cálculo de f. 159 no 

prazo de 10 dias.

Primavera do Leste, 27 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153394 Nr: 5978-39.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALTON DIAS CABRAL, JOSE OTAVIANO 

RIBEIRO NARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869/MT, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 

7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 27 de novembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213854 Nr: 5875-27.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELVYN PEREIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Intimo o advogado do réu para manifestar sobre o cálculo de f. 31 no 

prazo de 10 dias.

Primavera do Leste, 27 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101615 Nr: 1050-84.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIS FERNANDO NOGUEIRA, Cpf: 

06153010962, Rg: 10.115.296-0, Filiação: Inácio Nogueira Filho e Maria de 

Lourdes Liberali Nogueira -. Documento, data de nascimento: 29/03/1990, 

brasileiro(a), natural de Curitiba-MT, solteiro(a), operador de máquinas, 

Telefone 44-3552-1299. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo Exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

Denuncia a Vossa Excelência Luiz Fernando Nogueira, vulgo "Amarelo", 

como incurso nas penas do Art. 14, da Lei 10.826/2003, requerendo seja 

rebebida e instaurada a competente Ação Penal, citando-se o denúnciado.

Despacho: Código 1016151. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Luis Fernando Nogueira, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o 

acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. 

Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 09 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191605 Nr: 4581-71.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA PAULA ALVES RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AMANDA PAULA ALVES RESENDE, Cpf: 

33751669825, Rg: 2629351-0, Filiação: Tatiana Augusta Resende e Paulo 

Alves da Silva, data de nascimento: 23/03/1993, brasileiro(a), natural de 

Aragarças-GO, convivente, cozinheira, Telefone 66-99146244. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

Denuncia a Vossa Excelência Amanda Paula Alves Resende, como 

incurso nas penas dos art. 303, § único, art. 306, § 1º, ambos da Lei n. 

9.503/97, na forma do Art. 69, do Código Penal.

Despacho: Código 1916051. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se a acusada Amanda Paula Alves Resende, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, a acusada poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 12 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 216817 Nr: 7340-71.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER RUAN DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Diego Souza Timotheo 

de Almeida - OAB:OAB-MT 12.025

 Diante da insistência supra, designo audiência para o dia 05/12/2018, às 

17:30 horas, para oitiva da testemunha.

Sem prejuízo, determino a condução coercitiva da testemunha Denilson 

Santos Cardoso, vez que devidamente requisitado não compareceu ao 

presente ato.

Comunique-se ao Juízo deprecante.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiária, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

Comarca de Sorriso

Decisão

Processo nº: 10249-77.2018.811.0040 – Código: 201168

Trata-se de Pedido de Licença-Prêmio formulado pela servidora RENI 

TEREZINHA CAPITANIO ROSA, matrícula nº 6580, efetivo no cargo de 

Auxiliar Judiciária, referente ao quinquênio de 25/02/2012 a 25/02/2017.

É o breve relatório.

Fundamento. Decido.

A Lei Complementar nº 04/1990 regulamenta o Estatuto dos Servidores 

Públicos do Estado de Mato Grosso estabelece em seu artigo 109 que:

 "Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor civil e militar fara jus a 03 (três) meses 

de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo 

efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia ou contagem de tempo 

em dobro para fins de aposentadoria."

 Para concessão de Licença-Prêmio o artigo 110 da Lei Complementar nº 

04/1990 dispõe que:

 "Art. 110. Não se concederá licença premio ao servidor que, no período 

aquisitivo:

I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II – Afastar-se do cargo em virtude de:

a) Licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

b) Licença para tratar de interesses particulares;

c) Condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

d) Afastamento por acompanhar cônjuge ou companheiro;

Paragrafo único: As faltas injustificadas ao serviço retardarão a 

concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para 

cada três faltas".

 Assim, de acordo com a legislação supra citada, a certidão de fls. 05 

informa que o servidor não infringiu o artigo 110, razão pela qual o 

deferimento do pedido de Licença-Prêmio é medida que se impõe.

 DISPOSITIVO.

 Diante do exposto e de acordo com o artigo 109 da Lei Complementar nº 

04/1990, DEFIRO o pedido da servidora RENI TEREZINHA CAPITÂNIO 

ROSA, matrícula nº 6580, efetivo no cargo de Auxiliar Judiciária, 

concedendo Licença-Prêmio referente ao quinquênio de 25/02/2012 a 

25/02/2017, a ser usufruída oportunamente.

 Comunique-se ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça deste Estado.

Após, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 23 de novembro de 2018.

 Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

Processo nº: 10832-62.2018.811.0040 – Código: 202118

Trata-se de Pedido de Licença-Prêmio formulado pelo servidor GEFERSON 

TOMAZI, matrícula nº 26545, efetivo no cargo de Oficial de Justiça, 

referente ao quinquênio de 06/11/2013 a 06/11/2018.

É o breve relatório.

Fundamento. Decido.

A Lei Complementar nº 04/1990 regulamenta o Estatuto dos Servidores 

Públicos do Estado de Mato Grosso estabelece em seu artigo 109 que:

 "Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor civil e militar fara jus a 03 (três) meses 

de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo 

efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia ou contagem de tempo 

em dobro para fins de aposentadoria."

 Para concessão de Licença-Prêmio o artigo 110 da Lei Complementar nº 

04/1990 dispõe que:

 "Art. 110. Não se concederá licença premio ao servidor que, no período 

aquisitivo:

I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II – Afastar-se do cargo em virtude de:

a) Licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

b) Licença para tratar de interesses particulares;

c) Condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

d) Afastamento por acompanhar cônjuge ou companheiro;

Paragrafo único: As faltas injustificadas ao serviço retardarão a 

concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para 

cada três faltas".
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Assim, de acordo com a legislação supra citada, a certidão de fls. 07 

informa que o servidor não infringiu o artigo 110, razão pela qual o 

deferimento do pedido de Licença-Prêmio é medida que se impõe.

 DISPOSITIVO.

 Diante do exposto e de acordo com o artigo 109 da Lei Complementar nº 

04/1990, DEFIRO o pedido do servidor GEFERSON TOMAZI, matrícula nº 

26.545, efetivo no cargo de Oficial de Justiça, concedendo Licença-Prêmio 

referente ao quinquênio de 06/11/2013 a 06/11/2018, a ser usufruída 

oportunamente.

 Comunique-se ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça deste Estado.

Após, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 23 de novembro de 2018.

 Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000419-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES MARSON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR FOGACA DOS SANTOS (RÉU)

NEIDA PERUZZO (RÉU)

ALICE MARIA ZANATTA PERBONI (RÉU)

MOACIR DOMINGOS BUSATTA (RÉU)

BENJAMIN PERBONI SOBRINHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM PEREIRA DA SILVA OAB - MT3036/O (ADVOGADO(A))

LUCIVALDO ALVES MENEZES OAB - MT4271/O-O (ADVOGADO(A))

VALMIR FOGACA DOS SANTOS OAB - SP112473 (ADVOGADO(A))

 

1000419-41.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes de que foi designado o dia 19/12/2018, às 

13:00 horas, no Fórum desta Comarca, para a realização da perícia. 

MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004016-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MAFINI (AUTOR(A))

AQUILES MAFINI (AUTOR(A))

SILVANA MARGARETE MAFINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM DE MATOS BORGES OAB - MT0013462S (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO(A))

DYOGO COSTA MARQUES OAB - MT0011084A (ADVOGADO(A))

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALY MELLO DE OLIVEIRA 04513565195 (RÉU)

 

1004016-81.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida para a Comarca de Palmeira das Missões/RS. 

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43309 Nr: 274-80.2008.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO MASTELLA, NÁDIA ROBERTA MASTELLA, 

DIEGO MASTELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVETRIL - OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giliandra Cristina Dallagnol - 

OAB:15388-O, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS ANTONIO - 

OAB:31149/PR, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:MT-9647 - B, OSMAR S. DALLA COSTA - OAB:29769

 Certifico e dou fé que, revendo os presentes autos, verifico que a 

condenação das custas encontra-se suspensa, nos termos do artigo 12 

da Lei 1.060/50 (sentença de fls.1348/1341).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 20537 Nr: 728-02.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, 

MARCELO TADEU FRAGA, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI, CARMEM LUCIA 

FERRONATO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA CAROLINA VOLLET 

CUNHA - OAB:9233/B, Evandro Santos da Silva - OAB:5.726-B, JOSÉ 

ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:3103-A/MT, JUNIOR ANTONIO MAGGI 

- OAB:6.544, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Pelo exposto, julgo improcedente a exceção de pré-executividade 

apresentada por José Augusto Ascoli e outra para o fim de manter a 

penhora sobre o bem objeto da matrícula nº 23.039 do CRI de Sorriso, na 

forma já determinada.Caracterizada a litigância de má-fé dos excipientes, 

os quais provocavam incidente manifestamente infundado e protelatório, 

condeno-os a multa de 1% sobre o valor corrigido da causa, na forma do 

art. 81 do CPC.Honorários indevidos na espécie. P.R.I.C.Às 

providências.Sorriso/MT, 26 de Novembro de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54702 Nr: 5040-45.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS LUIS SILVESTRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ANHEMBI ALIMENTOS 

OESTE LTDA, NARDI PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, 

PAULO RICARDO RODRIGUES - OAB:13.503-MT, RAFAEL ESTEVES 

STELLATO - OAB:10825, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/SP 

211.648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A, 

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - OAB:10.453/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Executada, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, em 

consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo 

Civil, haja vista, a penhora realizada nos autos via bancen-jud, com 

bloqueio parcial no valor de R$ 274.333,81.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127167 Nr: 3726-54.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY ANTÔNIO DOS SANTOS, RENATA DE ALMEIDA 

CANSIAN DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:14.125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio total no valor de R$ 18.696,44.

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar, em consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do 

Código de Processo Civil., haja vista, a penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio com bloqieo no valor de 18.696,44 .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 164968 Nr: 509-32.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIDINEI RODRIGUES COLTRA, ANTONIO REGINALDO 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANZIL TRANSPORTES LTDA, TRIÂNGULO 

TERMINAL DE CARGAS LTDA, SS TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EWELYZE PROTASIEWYTCH - 

OAB:OAB/PR N 54.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745, BRUNA THOMAZI GARCIA - OAB:24151-B MT, José 

Ricardo C de Albuquerque - OAB:, Leandro A. Bernardi - OAB:, 

VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - OAB:13113/MT

 É o breve relato. Decido.Tendo em vista que ao ofertar contestação a Ré 

Anzil não arguiu preliminares e, considerando que, conforme já 

consignado anteriormente estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, cumpre passar a fase de instrução 

probatória.Em cumprimento ao disposto no art. 357 II do atual CPC, anoto 

que a prova deverá recair sobre os seguintes pontos: descumprimento 

contratual, responsabilidade das rés pelo atraso na descarga da 

mercadoria, legitimidade do pagamento de diárias e demais despesas, 

entre outros que podem ser sugeridos pelas partes no prazo de 15 

(quinze) dias. Ressalto ainda que, os meios de prova admitidos em 

questão serão o documental e testemunhal.Nos termos do art. 357, III do 

NCPC, urge destacar que o ônus da prova observará a regra geral inserta 

no art. 373 do CPC.Desde já, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 24 de abril de 2019, às 13:30 horas, ocasião em que, além do 

depoimento pessoal das partes, serão ouvidas as testemunhas arroladas. 

Por oportuno, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 

4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do NCPC.Caso as partes não tenham 

interesse na produção das provas acima, deverão informar nos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias, possibilitando o julgamento antecipado da 

lide.Intimem-se. Às providências.Sorriso/MT, 23 de Novembro de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 164969 Nr: 510-17.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SS TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E 

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANZIL TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN LAPOLLI FILHO - 

OAB:OAB/PR 14.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 Isto posto, acolho o pedido apresentado na inicial, de maneira que ratifico 

a decisão de antecipação dos efeitos da tutela proferida (fls. 37/39), pelo 

que julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma 

do art. 487, inciso I do CPC.Com fundamento no princípio da causalidade, 

condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à 

causa.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e aguarde-se em 

Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. 

Requerido o cumprimento de sentença quanto aos honorários de 

sucumbência, após alterar a classe dos autos, proceda-se na forma do 

artigo 523 do CPC.P.R.I.C.Intimem-se as partes. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144329 Nr: 1027-56.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLISMAR ELOI BERLATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, 

LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o, THOMAS GERSON RIBEIRO 

LEAL - OAB:24888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Assim, preenchido os requisitos do art. 300 do CPC, após a prestação de 

caução real e idônea, devendo a caução ofertada ser homologada por 

este juízo, DEFIRO a concessão da tutela de urgência, determinando o 

sequestro do bem dado em garantia, descrito na exordial.NOMEIO a parte 

exequente fiel depositária do bem, ficando esta advertida que esta 

expressamente vedada a comercialização sem ordem judicial.No mais, 

CUMPRA-SE consoante determinado à fl. 190.Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006811-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FELICIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006811-26.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que o presente feito é de competência da Fazenda Pública. Assim, 

considerando que a mesma fora distribuída a este juízo equivocadamente, 

DETERMINO a redistribuição do presente feito ao Juízo Competente. 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006817-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FUTURA COMERCIO DE INSUMOS E REPRESENTACOES AGRICOLAS 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA TERESINHA MARCHIORO (EXECUTADO)

JULIANO JORGE AGOSTINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006817-33.2018.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente o título executivo extrajudicial à 

Secretaria, a fim de seja devidamente cadastrado e registrado através de 

carimbo, conforme ordem de serviço nº. 02/2016. Em seguida, CITEM-SE 

os executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o pagamento 

do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhes 

penhorados tantos bens quantos forem necessários para garantia do 
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principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e 

parágrafos do CPC) ou oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 

do CPC). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIMEM-SE o 

cônjuge dos executados, se casados forem, bem como o terceiro 

garantidor, providenciando o registro da penhora junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 

831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, 

em sendo o caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente 

atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a 

verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006824-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO ENGERLHARD ZIMPEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006824-25.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia 

de mandado. Havendo necessidade de manifestação ou providência a 

cargo da parte interessada, providenciem-se as devidas intimações, com 

a advertência de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, 

será a missiva devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 

393). Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem 

resposta, devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006829-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER TRABACHIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCAL YUKIO NAKATA OAB - MT8745/B (ADVOGADO(A))

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA TEREZINHA SALVADOR (RÉU)

Espolio de Dácio Tavares Salvador (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006829-47.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia 

de mandado. Havendo necessidade de manifestação ou providência a 

cargo da parte interessada, providenciem-se as devidas intimações, com 

a advertência de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, 

será a missiva devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 

393). Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem 

resposta, devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006838-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO VALEJO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO MARIANO PRADO (REQUERIDO)

FORTEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006838-09.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia 

de mandado. Havendo necessidade de manifestação ou providência a 

cargo da parte interessada, providenciem-se as devidas intimações, com 

a advertência de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, 

será a missiva devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 

393). Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem 

resposta, devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006856-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRO MARTINS DE BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANITA DE BORBA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006858-30.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia 

de mandado. Havendo necessidade de manifestação ou providência a 

cargo da parte interessada, providenciem-se as devidas intimações, com 

a advertência de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, 

será a missiva devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 

393). Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem 

resposta, devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006527-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PADILHA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLEI CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA OAB - PR75577 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN EDUARDO DALLA LONGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006527-18.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

NELSON PADILHA MARTINS REQUERIDO: IVAN EDUARDO DALLA LONGA 

Vistos etc. Analisando detidamente a exordial, verifico que a parte autora 

deixou de incluir no polo passivo da demanda o Sr. Douglas Renato de 

Souza Astrissi, o qual, segunda alega, realizou o negócio jurídico em tela 

com o requerente, sendo imprescindível que este figure na ação, a fim de 

compor a lide integralmente. Desta feita, INTIME-SE a parte autora para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu 

indeferimento, na forma do disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 

319, ambos do CPC. Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS 

para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006647-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA MARIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006647-61.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por OMNI S/A em desfavor de CELIA MARIA 

DOS SANTOS, qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamento 
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exposto na exordial. Analisando os autos, observa-se que a notificação 

extrajudicial da parte requerida deixou de ser entregue pelo motivo ‘sem 

entrega domiciliar’ (id. 1648892, p. 2). Como é cediço, em ações de busca 

e apreensão é imprescindível que a inicial venha acompanhada da prova 

de constituição em mora do devedor que, segundo a jurisprudência, pode 

se dar mediante protesto ou recebimento de notificação via AR. Nesse 

sentido, oportuno o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. MORA DO DEVEDOR. 

CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. DISPENSADA A 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1- 

Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que determinou à 

Agravante comprovar a ciência inequívoca do Réu, ora Agravado, quanto 

à sua constituição em mora, nos autos da Ação de Busca e Apreensão. 2- 

Firmou-se o entendimento no Colendo STJ e nesta Corte de que para a 

propositura da ação de busca e apreensão e para a constituição em mora 

é necessária a prévia comunicação do devedor por meio de notificação 

extrajudicial expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos para o 

endereço do devedor com comprovação de seu recebimento, dispensada 

a notificação pessoal. 3- No entanto, in casu, pela análise dos 

documentos, restou descumprido o requisito da validade da notificação 

extrajudicial do devedor, na medida em que foi certificado "que a 

notificação extrajudicial registrada sob o número 00152085, expedida a 

seu destinatário através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

sob o número ME 350895645BR deixou de ser entregue pelo seguinte 

motivo: DESTINATÁRIO AUSENTE, no endereço mencionado, conforme 

comprovante de entrega que faz parte integrante deste Certificado de 

Notificação", pelo motivo de ausência, nas três tentativas efetuadas e 

prossegue a informação dos CORREIOS no sentido de que"O telegrama 

não foi entregue devido ao (s) motivo (s) abaixo e será devolvido ao 

remetente. Motivo da não entrega: Ausente" . 4- Agravo improvido. (TRF-2 

- AG: 201302010172867 RJ , Relator: Desembargador Federal GUILHERME 

DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 15/10/2014, OITAVA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 24/10/2014) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – 

CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO 

ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR MUDOU-SE – FORMALIDADE PREVISTA 

EM LEI NÃO CUMPRIDA - Não tendo a notificação extrajudicial sido 

entregue no endereço constante do contrato, em virtude da informação de 

que a ré mudou-se, evidente o não cumprimento da formalidade exigida em 

lei. – Indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de notificação 

pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora por edital – Agravo não 

provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 22462011320158260000 SP 

2246201-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP, Data de Publicação: 07/12/2015) 

Ademais, na eventualidade de não ser possível a entrega da 

correspondência ao destinatário e, esgotados os meios de se localizar o 

paradeiro da parte demandada, apregoa-se a possibilidade de que a 

intimação ocorra por edital. Entrementes, não obstante a petição inicial 

sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em mora, 

verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação pessoal 

desta. Oportuno destacar que embora tenha havido o protesto, a intimação 

se deu por edital, ou seja, sequer houve a tentativa de notificação pessoal 

anteriormente, de modo que não restou demonstrada a constituição em 

mora da devedora e/ou o esgotamento dos meios para que a intimação 

fosse procedida por edital. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE 

POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - PROTESTO POR EDITAL - 

IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS 

CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO 

COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - 

APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora 

é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por 

meio de carta registrada com aviso de recebimento. Súmula nº 72 STJ: “A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente.” A jurisprudência do STJ considera que a 

intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da 

mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor 

(STJ. AgRg no AREsp 357.407/RS) Não demonstrado o efetivo 

recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo “endereço 

insuficiente”, ante a falta de indicação por parte do credor acerca do 

endereço completo do devedor, não resta comprovada a mora, necessária 

à busca e apreensão do bem.Em razão do efeito translativo e considerada 

a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, é o caso de extinguir a ação de busca e apreensão, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e §3º, do CPC. 

(GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018) APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA 

VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS 

MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E 

INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO 

CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDO 

– GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA- ELEMENTOS NOVOS 

COMPROBATÓRIOS COM FULCRO NO ART.99 §3º - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1- A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e 

apreensão. 2- O mero argumento por parte do banco/apelado de que a 

notificação foi devolvida por três vezes, com a informação de ausente, 

não seria plausível e suficiente para proceder diretamente o Protesto do 

Título, cuja intimação da parte apelante se deu por edital.3 - A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do 

edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora 

para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem 

colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, 

devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que 

dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. 

“Para fins de constituição da mora, mostra-se incabível a notificação por 

meio de edital quando o credor não tenha esgotado as possibilidades de 

localização do devedor para efetuar sua intimação pessoal. Precedentes 

do STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 65.263/MS, Rel. 

Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA). Precedentes do STJ. 

(SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) Ademais, 

verifica ainda que não houve a juntada da guia de recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial no 

sentido de comprovar a mora do devedor, bem como proceder a juntada 

da guia de recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, sob 

pena de indeferimento e consequente extinção, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Oportunamente, façam-me 

os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006718-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE APARECIDA ARENA COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006718-63.2018.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que não se acha nos autos o comprovante 

de recolhimento da guia relativa as custas e taxa judiciária. Desta feita, em 

consonância com o disposto no Provimento n. 22/2016-CGJ (art. 2º), 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, na forma do disposto no 

art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006719-48.2018.8.11.0040

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 292 de 1025



Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIRSON CARRIEL DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006719-48.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A em desfavor de EDIRSON CARRIEL DOS SANTOS, qualificados no 

presente feito, pelos fatos e fundamento exposto na exordial. Analisando 

os autos, observa-se que a notificação extrajudicial da parte requerida 

deixou de ser entregue pelo motivo ‘ausente’ (id. 16558948, p. 2). Como é 

cediço, em ações de busca e apreensão é imprescindível que a inicial 

venha acompanhada da prova de constituição em mora do devedor que, 

segundo a jurisprudência, pode se dar mediante protesto ou recebimento 

de notificação via AR. Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. MORA DO DEVEDOR. 

CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. DISPENSADA A 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1- 

Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que determinou à 

Agravante comprovar a ciência inequívoca do Réu, ora Agravado, quanto 

à sua constituição em mora, nos autos da Ação de Busca e Apreensão. 2- 

Firmou-se o entendimento no Colendo STJ e nesta Corte de que para a 

propositura da ação de busca e apreensão e para a constituição em mora 

é necessária a prévia comunicação do devedor por meio de notificação 

extrajudicial expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos para o 

endereço do devedor com comprovação de seu recebimento, dispensada 

a notificação pessoal. 3- No entanto, in casu, pela análise dos 

documentos, restou descumprido o requisito da validade da notificação 

extrajudicial do devedor, na medida em que foi certificado "que a 

notificação extrajudicial registrada sob o número 00152085, expedida a 

seu destinatário através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

sob o número ME 350895645BR deixou de ser entregue pelo seguinte 

motivo: DESTINATÁRIO AUSENTE, no endereço mencionado, conforme 

comprovante de entrega que faz parte integrante deste Certificado de 

Notificação", pelo motivo de ausência, nas três tentativas efetuadas e 

prossegue a informação dos CORREIOS no sentido de que"O telegrama 

não foi entregue devido ao (s) motivo (s) abaixo e será devolvido ao 

remetente. Motivo da não entrega: Ausente" . 4- Agravo improvido. (TRF-2 

- AG: 201302010172867 RJ , Relator: Desembargador Federal GUILHERME 

DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 15/10/2014, OITAVA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 24/10/2014) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – 

CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO 

ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR MUDOU-SE – FORMALIDADE PREVISTA 

EM LEI NÃO CUMPRIDA - Não tendo a notificação extrajudicial sido 

entregue no endereço constante do contrato, em virtude da informação de 

que a ré mudou-se, evidente o não cumprimento da formalidade exigida em 

lei. – Indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de notificação 

pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora por edital – Agravo não 

provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 22462011320158260000 SP 

2246201-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP, Data de Publicação: 07/12/2015) 

Ademais, na eventualidade de não ser possível a entrega da 

correspondência ao destinatário e, esgotados os meios de se localizar o 

paradeiro da parte demandada, apregoa-se a possibilidade de que a 

intimação ocorra por edital. Entrementes, não obstante a petição inicial 

sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em mora, 

verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação pessoal 

desta. Oportuno destacar que embora tenha havido o protesto, a intimação 

se deu por edital, ou seja, sequer houve a tentativa de notificação pessoal 

anteriormente, de modo que não restou demonstrada a constituição em 

mora do devedor e/ou o esgotamento dos meios para que a intimação 

fosse procedida por edital. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE 

POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - PROTESTO POR EDITAL - 

IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS 

CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO 

COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - 

APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora 

é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por 

meio de carta registrada com aviso de recebimento. Súmula nº 72 STJ: “A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente.” A jurisprudência do STJ considera que a 

intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da 

mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor 

(STJ. AgRg no AREsp 357.407/RS) Não demonstrado o efetivo 

recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo “endereço 

insuficiente”, ante a falta de indicação por parte do credor acerca do 

endereço completo do devedor, não resta comprovada a mora, necessária 

à busca e apreensão do bem.Em razão do efeito translativo e considerada 

a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, é o caso de extinguir a ação de busca e apreensão, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e §3º, do CPC. 

(GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018) APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA 

VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS 

MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E 

INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO 

CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDO 

– GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA- ELEMENTOS NOVOS 

COMPROBATÓRIOS COM FULCRO NO ART.99 §3º - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1- A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e 

apreensão. 2- O mero argumento por parte do banco/apelado de que a 

notificação foi devolvida por três vezes, com a informação de ausente, 

não seria plausível e suficiente para proceder diretamente o Protesto do 

Título, cuja intimação da parte apelante se deu por edital.3 - A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do 

edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora 

para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem 

colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, 

devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que 

dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. 

“Para fins de constituição da mora, mostra-se incabível a notificação por 

meio de edital quando o credor não tenha esgotado as possibilidades de 

localização do devedor para efetuar sua intimação pessoal. Precedentes 

do STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 65.263/MS, Rel. 

Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA). Precedentes do STJ. 

(SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) Ademais, 

verifica ainda que não houve a juntada da guia de recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial no 

sentido de comprovar a mora do devedor, bem como proceder a juntada 

da guia de recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, sob 

pena de indeferimento e consequente extinção, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Oportunamente, façam-me 

os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006731-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ALBERTO CARBONARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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Autos n. 1006731-62.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CFI em desfavor de 

FABIO ALBERTO CARBONARI, qualificados no presente feito, pelos fatos 

e fundamento exposto na exordial. Analisando os autos, verifica que a 

parte autora informa que a totalidade do débito devido pela parte requerida 

(parcelas vencidas e vincendas) importa em R$ 29.161,31, contudo, 

atribuiu à causa o valor de R$ 13.079,12. Assim, é cediço que, em ações 

desta natureza, o valor da causa deve corresponder ao saldo devedor em 

aberto, o qual engloba as parcelas vencidas e vincendas. Nesse sentido, 

oportuno o julgado abaixo: RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA 

CAUSA. Nas ações fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor 

atribuído à causa deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que 

engloba as prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas. 

Precedentes deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso de agravo não 

p r o v i d o .  ( P r o c e s s o :  A I  2 0 3 1 0 1 6 7 9 2 0 1 6 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2031016-79.2016.8.26.0000. Relator: Marcondes D'Angelo. Julgamento: 

10/03/2016. Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 

14/03/2016). Mas não. Observa-se ainda que a notificação extrajudicial da 

parte requerida deixou de ser entregue pelo motivo ‘endereço insuficiente’ 

(id. 16567233, p. 2). Como se sabe, em ações de busca e apreensão é 

imprescindível que a inicial venha acompanhada da prova de constituição 

em mora do devedor que, segundo a jurisprudência, pode se dar mediante 

protesto ou recebimento de notificação via AR. Nesse sentido, oportuno o 

julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. 

MORA DO DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO 

NO ENDEREÇO DO DEVEDOR PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. 

DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO 

IMPROVIDO. 1- Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão 

que determinou à Agravante comprovar a ciência inequívoca do Réu, ora 

Agravado, quanto à sua constituição em mora, nos autos da Ação de 

Busca e Apreensão. 2- Firmou-se o entendimento no Colendo STJ e nesta 

Corte de que para a propositura da ação de busca e apreensão e para a 

constituição em mora é necessária a prévia comunicação do devedor por 

meio de notificação extrajudicial expedida pelo Cartório de Títulos e 

Documentos para o endereço do devedor com comprovação de seu 

recebimento, dispensada a notificação pessoal. 3- No entanto, in casu, 

pela análise dos documentos, restou descumprido o requisito da validade 

da notificação extrajudicial do devedor, na medida em que foi certificado 

"que a notificação extrajudicial registrada sob o número 00152085, 

expedida a seu destinatário através da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos sob o número ME 350895645BR deixou de ser entregue pelo 

seguinte motivo: DESTINATÁRIO AUSENTE, no endereço mencionado, 

conforme comprovante de entrega que faz parte integrante deste 

Certificado de Notificação", pelo motivo de ausência, nas três tentativas 

efetuadas e prossegue a informação dos CORREIOS no sentido de que"O 

telegrama não foi entregue devido ao (s) motivo (s) abaixo e será 

devolvido ao remetente. Motivo da não entrega: Ausente" . 4- Agravo 

improvido. (TRF-2 - AG: 201302010172867 RJ , Relator: Desembargador 

Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 15/10/2014, 

OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 24/10/2014) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA) – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

NÃO ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR MUDOU-SE – FORMALIDADE 

PREVISTA EM LEI NÃO CUMPRIDA - Não tendo a notificação extrajudicial 

sido entregue no endereço constante do contrato, em virtude da 

informação de que a ré mudou-se, evidente o não cumprimento da 

formalidade exigida em lei. – Indispensável o esgotamento dos meios para 

tentativa de notificação pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora 

por edital – Agravo não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

22462011320158260000 SP 2246201-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP, Data de 

Publicação: 07/12/2015) Ademais, na eventualidade de não ser possível a 

entrega da correspondência ao destinatário e, esgotados os meios de se 

localizar o paradeiro da parte demandada, apregoa-se a possibilidade de 

que a intimação ocorra por edital. Entrementes, não obstante a petição 

inicial sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em 

mora, verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação 

pessoal desta. Oportuno destacar que embora tenha havido o protesto, a 

intimação se deu por edital, ou seja, sequer houve a tentativa de 

notificação pessoal anteriormente, de modo que não restou demonstrada a 

constituição em mora do devedor e/ou o esgotamento dos meios para que 

a intimação fosse procedida por edital. Nesse sentido, o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO 

ENTREGUE POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - PROTESTO POR EDITAL - 

IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS 

CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO 

COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - 

APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora 

é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por 

meio de carta registrada com aviso de recebimento. Súmula nº 72 STJ: “A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente.” A jurisprudência do STJ considera que a 

intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da 

mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor 

(STJ. AgRg no AREsp 357.407/RS) Não demonstrado o efetivo 

recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo “endereço 

insuficiente”, ante a falta de indicação por parte do credor acerca do 

endereço completo do devedor, não resta comprovada a mora, necessária 

à busca e apreensão do bem.Em razão do efeito translativo e considerada 

a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, é o caso de extinguir a ação de busca e apreensão, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e §3º, do CPC. 

(GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018) APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA 

VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS 

MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E 

INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO 

CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDO 

– GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA- ELEMENTOS NOVOS 

COMPROBATÓRIOS COM FULCRO NO ART.99 §3º - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1- A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e 

apreensão. 2- O mero argumento por parte do banco/apelado de que a 

notificação foi devolvida por três vezes, com a informação de ausente, 

não seria plausível e suficiente para proceder diretamente o Protesto do 

Título, cuja intimação da parte apelante se deu por edital.3 - A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do 

edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora 

para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem 

colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, 

devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que 

dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. 

“Para fins de constituição da mora, mostra-se incabível a notificação por 

meio de edital quando o credor não tenha esgotado as possibilidades de 

localização do devedor para efetuar sua intimação pessoal. Precedentes 

do STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 65.263/MS, Rel. 

Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA). Precedentes do STJ. 

(SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) Posto 

isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDAR a inicial no sentido de adequar o valor atribuído à 

causa, bem como promover, se for o caso, a complementação das custas 

e ainda comprovar a mora do devedor, sob pena de indeferimento e 

consequente extinção, nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Oportunamente, façam-me os autos conclusos. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006741-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE CRISTINA BENETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006741-09.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A em desfavor de LIDIANE CRISTINA BENETTI, 

qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamento exposto na 

exordial. Analisando os autos, observa-se que a notificação extrajudicial 

da parte requerida foi realizada via e-mail (id. 16579297, p. 2), a qual , 

s.m.j., não é válida ante a ausência de previsão legal. No ponto, dispõe o 

art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, na redação dada pela Lei n. 

13.043/2014, o seguinte: Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas 

obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o 

proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, 

independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer 

outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em 

contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no 

pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao 

devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) (...); § 2o A mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário. Assim, ante a ausência de previsão legal, verifica-se que não 

houve a constituição em mora da parte devedora. Nesse sentido, o 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiu: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INVALIDADE DA 

REMESSA POR MEIO DE EMAIL PELA CREDORAFIDUCIÁRIA. EXIGÊNCIA 

DE ENVIO POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. O § 

2.º do art. 2.º do Dec.Lei n.º 911/69, com a redação conferida pela Lei n.º 

13.043/2014, embora permita o envio da notificação diretamente pela 

credora-fiduciária ao endereço indicado pelo devedor-fiduciante no ato da 

contratação, exige que a mora seja comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não fazendo qualquer menção à possibilidade de 

envio por meio eletrônico. Ausência de comprovação de requisito de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo. Extinção da ação sem julgamento do mérito, com fundamento no 

art. 485, inc. IV do CPC (Lei n.º 13.105/15), prejudicado o agravo” (Agravo 

de Instrumento n.º 2242406-28.2017.8.26.0000, 35ª Câmara de Direito 

Privado desta Corte, Relator: Desembargador Gilberto Leme, j. em 

22.01.18, v. u.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e 

Apreensão. Tutela Antecipada deferida. INCONFORMISMO da demandada 

deduzido no Recurso. ACOLHIMENTO. Ausência de comprovação da mora 

do devedor. Inteligência do artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei 911/69, que não 

considera meio eletrônico como hábil à Agravo de instrumento n.º 

2234326-41.2018.8.26.0000 Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial no 

sentido de comprovar a mora da devedora, sob pena de indeferimento e 

consequente extinção, nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Oportunamente, façam-me os autos conclusos. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006797-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR MINUSCOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006797-42.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A em desfavor de JOSIMAR MINUSCOLI, qualificados no 

presente feito, aduzindo que por contrato de financiamento, concedeu um 

crédito a requerida destinado a aquisição do veículo alienado 

fiduciariamente descrito e individualizado na inicial. Ocorre que, o ora 

requerido tornou-se inadimplente, deixando de honrar as prestações. Em 

razão disso foi constituído em mora, porém continuou inadimplente. Ao 

final, afirmando estarem presentes os requisitos legais, requer a 

concessão da liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. Pois bem. In casu, não há dúvidas de que o 

pedido de busca e apreensão liminar deve ser deferido, porquanto 

comprovados todos os pressupostos necessários para tanto, nos termos 

daquilo que prescreve o Dec. 911/69 modificado pela Lei nº 10.931/2004. 

Nessa senda e, levando-se em conta as razões expedidas na petição 

inicial, os documentos que a acompanham, bem como a incorrência em 

mora do devedor DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem 

descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto Lei 911/69, com as 

alterações da lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário o próprio 

autor, na pessoa de seu representante legal, mediante termo de 

compromisso. Após executada a medida liminar, CITE-SE a requerida para, 

querendo: a) no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar 

a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto Lei 911/69, com as 

alterações da lei 10.931/2004, acrescidas das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa; e b) no 

prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, §3º com as 

alterações dada pela Lei nº 10.931/04. CONSIGNE-SE no mandado as 

advertências legais contidas no art. 344 do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006798-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006798-27.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de LUCIANO DOS SANTOS, qualificados 

no presente feito, pelos fatos e fundamento exposto na exordial. 

Analisando os autos, observa-se que a notificação extrajudicial veio 

desacompanhada do comprovante de entrega à parte requerida (id. 

16634016, p. 2). Como se sabe, em ações de busca e apreensão é 

imprescindível que a inicial venha acompanhada da prova de constituição 

em mora do devedor que, segundo a jurisprudência, pode se dar mediante 

protesto ou recebimento de notificação via AR. Nesse sentido, oportuno o 

julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. 

MORA DO DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO 

NO ENDEREÇO DO DEVEDOR PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. 

DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO 

IMPROVIDO. 1- Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão 

que determinou à Agravante comprovar a ciência inequívoca do Réu, ora 

Agravado, quanto à sua constituição em mora, nos autos da Ação de 

Busca e Apreensão. 2- Firmou-se o entendimento no Colendo STJ e nesta 

Corte de que para a propositura da ação de busca e apreensão e para a 

constituição em mora é necessária a prévia comunicação do devedor por 

meio de notificação extrajudicial expedida pelo Cartório de Títulos e 

Documentos para o endereço do devedor com comprovação de seu 

recebimento, dispensada a notificação pessoal. 3- No entanto, in casu, 

pela análise dos documentos, restou descumprido o requisito da validade 

da notificação extrajudicial do devedor, na medida em que foi certificado 
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"que a notificação extrajudicial registrada sob o número 00152085, 

expedida a seu destinatário através da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos sob o número ME 350895645BR deixou de ser entregue pelo 

seguinte motivo: DESTINATÁRIO AUSENTE, no endereço mencionado, 

conforme comprovante de entrega que faz parte integrante deste 

Certificado de Notificação", pelo motivo de ausência, nas três tentativas 

efetuadas e prossegue a informação dos CORREIOS no sentido de que"O 

telegrama não foi entregue devido ao (s) motivo (s) abaixo e será 

devolvido ao remetente. Motivo da não entrega: Ausente" . 4- Agravo 

improvido. (TRF-2 - AG: 201302010172867 RJ , Relator: Desembargador 

Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 15/10/2014, 

OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 24/10/2014) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA) – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

NÃO ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR MUDOU-SE – FORMALIDADE 

PREVISTA EM LEI NÃO CUMPRIDA - Não tendo a notificação extrajudicial 

sido entregue no endereço constante do contrato, em virtude da 

informação de que a ré mudou-se, evidente o não cumprimento da 

formalidade exigida em lei. – Indispensável o esgotamento dos meios para 

tentativa de notificação pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora 

por edital – Agravo não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

22462011320158260000 SP 2246201-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP, Data de 

Publicação: 07/12/2015) Ademais, na eventualidade de não ser possível a 

entrega da correspondência ao destinatário e, esgotados os meios de se 

localizar o paradeiro da parte demandada, apregoa-se a possibilidade de 

que a intimação ocorra por edital. Entrementes, não obstante a petição 

inicial sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em 

mora, verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação 

pessoal desta. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial no sentido de comprovar 

a mora do devedor, sob pena de indeferimento e consequente extinção, 

nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. 

Oportunamente, façam-me os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006804-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DOS REIS FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006731-62.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BANCO GMAC S/A em desfavor de 

ANTONIO DOS REIS FILHO, qualificados no presente feito, pelos fatos e 

fundamento exposto na exordial. Analisando os autos, observa-se ainda 

que a notificação extrajudicial da parte requerida deixou de ser entregue 

pelos motivos ‘sem entrega domiciliar’ (id. 16644169, p. 2) e ‘desconhecido’ 

(id. 16644171, p. 2). Como se sabe, em ações de busca e apreensão é 

imprescindível que a inicial venha acompanhada da prova de constituição 

em mora do devedor que, segundo a jurisprudência, pode se dar mediante 

protesto ou recebimento de notificação via AR. Nesse sentido, oportuno o 

julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. 

MORA DO DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO 

NO ENDEREÇO DO DEVEDOR PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. 

DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO 

IMPROVIDO. 1- Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão 

que determinou à Agravante comprovar a ciência inequívoca do Réu, ora 

Agravado, quanto à sua constituição em mora, nos autos da Ação de 

Busca e Apreensão. 2- Firmou-se o entendimento no Colendo STJ e nesta 

Corte de que para a propositura da ação de busca e apreensão e para a 

constituição em mora é necessária a prévia comunicação do devedor por 

meio de notificação extrajudicial expedida pelo Cartório de Títulos e 

Documentos para o endereço do devedor com comprovação de seu 

recebimento, dispensada a notificação pessoal. 3- No entanto, in casu, 

pela análise dos documentos, restou descumprido o requisito da validade 

da notificação extrajudicial do devedor, na medida em que foi certificado 

"que a notificação extrajudicial registrada sob o número 00152085, 

expedida a seu destinatário através da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos sob o número ME 350895645BR deixou de ser entregue pelo 

seguinte motivo: DESTINATÁRIO AUSENTE, no endereço mencionado, 

conforme comprovante de entrega que faz parte integrante deste 

Certificado de Notificação", pelo motivo de ausência, nas três tentativas 

efetuadas e prossegue a informação dos CORREIOS no sentido de que"O 

telegrama não foi entregue devido ao (s) motivo (s) abaixo e será 

devolvido ao remetente. Motivo da não entrega: Ausente" . 4- Agravo 

improvido. (TRF-2 - AG: 201302010172867 RJ , Relator: Desembargador 

Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 15/10/2014, 

OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 24/10/2014) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA) – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

NÃO ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR MUDOU-SE – FORMALIDADE 

PREVISTA EM LEI NÃO CUMPRIDA - Não tendo a notificação extrajudicial 

sido entregue no endereço constante do contrato, em virtude da 

informação de que a ré mudou-se, evidente o não cumprimento da 

formalidade exigida em lei. – Indispensável o esgotamento dos meios para 

tentativa de notificação pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora 

por edital – Agravo não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

22462011320158260000 SP 2246201-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP, Data de 

Publicação: 07/12/2015) Ademais, na eventualidade de não ser possível a 

entrega da correspondência ao destinatário e, esgotados os meios de se 

localizar o paradeiro da parte demandada, apregoa-se a possibilidade de 

que a intimação ocorra por edital. Entrementes, não obstante a petição 

inicial sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em 

mora, verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação 

pessoal desta. Oportuno destacar que embora tenha havido o protesto, a 

intimação igualmente se deu através dos Correios, ou seja, sequer houve 

a tentativa de notificação pessoal anteriormente, de modo que não restou 

demonstrada a constituição em mora do devedor e/ou o esgotamento dos 

meios. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já 

decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR “ENDEREÇO 

INSUFICIENTE” - PROTESTO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - 

EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. 

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e 

pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 

Súmula nº 72 STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente.” A jurisprudência do STJ 

considera que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a 

caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a 

localização do devedor (STJ. AgRg no AREsp 357.407/RS) Não 

demonstrado o efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo 

“endereço insuficiente”, ante a falta de indicação por parte do credor 

acerca do endereço completo do devedor, não resta comprovada a mora, 

necessária à busca e apreensão do bem.Em razão do efeito translativo e 

considerada a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a 

ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso IV e §3º, do CPC. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 

20/07/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

JULGADA PROCEDENTE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR 

EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – 

PROCESSO EXTINTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDO – GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA CONCEDIDA- ELEMENTOS NOVOS COMPROBATÓRIOS COM 

FULCRO NO ART.99 §3º - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A 
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comprovação da mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo de busca e apreensão. 2- O mero argumento 

por parte do banco/apelado de que a notificação foi devolvida por três 

vezes, com a informação de ausente, não seria plausível e suficiente para 

proceder diretamente o Protesto do Título, cuja intimação da parte apelante 

se deu por edital.3 - A comprovação da mora é condição imprescindível 

para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Embora tenha 

afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o 

requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e 

apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a 

aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que 

esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, 

o que não ficou comprovado. “Para fins de constituição da mora, 

mostra-se incabível a notificação por meio de edital quando o credor não 

tenha esgotado as possibilidades de localização do devedor para efetuar 

sua intimação pessoal. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no AREsp 65.263/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA). Precedentes do STJ. (SEBASTIAO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, 

Publicado no DJE 18/07/2018) Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial no 

sentido de comprovar a mora do devedor, sob pena de indeferimento e 

consequente extinção, nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Oportunamente, façam-me os autos conclusos. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006399-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 

CIDADE JARDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO AZAMBUJA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006399-98.2018.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que não se acha nos autos o comprovante 

de recolhimento da guia relativa as custas e taxa judiciária. Desta feita, em 

consonância com o disposto no Provimento n. 22/2016-CGJ (art. 2º), 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, na forma do disposto no 

art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006523-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR ESTALK OAB - SP247302 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO RISSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006523-78.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DESIGNO audiência de mediação para o dia 18 de 

Março de 2019, às 13h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos 

moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de 

Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), 

inclusive na modalidade virtual, se crível, devendo a parte requerida ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não 

apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil. No ponto, considerando que a parte autora 

indicou expressamente na exordial seu desinteresse na autocomposição, 

INTIME-SE o demandado para se manifestar acerca do interesse na 

realização da audiência, no prazo indicado no artigo 334, §5º, do CPC. 

Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado da parte autora 

ou requerida à audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006767-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATHAIDE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006767-07.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

BRUNA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS REQUERIDO: ATHAIDE DOS 

SANTOS Vistos etc. Compulsando os autos verifico que os documentos 

que acompanham a exordial encontram-se parcialmente ilegíveis. Além 

disso, a parte autora deixou de juntar aos autos cópia de seus 

documentos pessoais. Sendo assim, INTIME-SE a parte autora para 

proceder a reinserção dos documentos aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Oportunamente, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006825-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE INES BERVANGER (REQUERENTE)

SENIA BERVANGER (REQUERENTE)

LURDES BERVANGER DE CONTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES DE BRITO OAB - MT24137/O-O (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR ANTONIOLLI OAB - MT17254/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jaime Barichello (REQUERIDO)

Elzira Maria Barichello (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006825-10.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

adjudicação compulsória proposta por LURDES BERVANGER DE CONTO, 

CLAUDETE INES BERVANGER e SENIA BERVANGER em desfavor de 

ESPÓLIO DE JAIME BARICHELLO, representado pela inventariante 

ELZIERA MARIA BARICHELLO, qualificados no presente feito, pelos fatos 

e fundamento exposto na exordial. Analisando os autos, verifico que as 

autoras afirmam terem adquirido o imóvel descrito na exordial através de 

02 (dois) contratos de compra e venda, sendo o primeiro com a Sra. Nelci 

Apolônia Cardoso, a qual tinha a posse do bem, e o segundo com a 

Imobiliária Valle Imóveis, que realizava as vendas dos terrenos. Como se 

sabe, a adjudicação compulsória é cabível quando houver a recusa do 

proprietário/promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva, para a 

devida transcrição no Registro imobiliário. Na hipótese em tela, verifica que 

inexiste relação negocial entre as requerentes e o demandado, bem como 

da Sra. Nelci e/ou da Imobiliária Valle com o requerido, de modo que se 

mostra necessária a comprovação, por completo, da cadeia obrigacional. 

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial, vejamos: Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO 

COMPULSÓRIA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CADEIA SUCESSÓRIA. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA PRIMITIVA. REQUISITO. A ação que 
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busca o cumprimento de obrigação de fazer juridicamente infungível 

consistente na outorga de escritura ou adjudicação de imóvel submetida à 

disciplina dos art. 466-A, art. 466-B e art. 466-C do CPC tem como causa 

promessa de compra e venda. - Circunstância dos autos em que não há 

prova da promessa de compra e venda que abriria a cadeia sucessória e 

se impõe reconhecer a carência de ação. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS 

- Apelação Cível Nº 70058749755, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 30/10/2014). 

Mas não é só. Verifica-se que as requerentes atribuíram à causa o valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais). Entretanto, como se sabe, na ação de 

adjudicação compulsória o valor da causa deve corresponder ao quantum 

do imóvel constante do último contrato. Portanto, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, em consonância 

com o acima exposto, sob pena de indeferimento da exordial e 

consequente extinção, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Oportunamente, façam-me os autos conclusos. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006107-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIULAINE REGINA KLEBER (RÉU)

CECILIA KLEBER (RÉU)

JONAS MOISES DI DOMENICO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006107-13.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LEONILDA DOS SANTOS RÉU: NIULAINE REGINA KLEBER, CECILIA 

KLEBER, JONAS MOISES DI DOMENICO Vistos etc. Cuida-se de ação de 

reintegração de posse com pedido liminar proposta por LEONILDA DOS 

SANTOS em face de suposto esbulho praticado por NIULAINE REGINA 

KLEBER, CECILIA KLEBER e JONAS MOISES DI DOMENICO. Narra a autora 

ser proprietária de lote urbano, localizado na Rua Jade, lote 26, Quadra 36, 

no Loteamento Polo Comercial e Residencial Rota do Sol 1ª Etapa, no 

município de Sorriso. Afirma que adquiriu o imóvel tendo a intenção de 

fracioná-lo para após, promover a venda de suas unidades autônomas, 

possibilitando o financiamento bancário a ser adimplido pelos respectivos 

compradores. Ocorre que, após os tramites administrativos, a constituição 

do condomínio edilício restou impossível, em razão de não ser permitido 

vez que o tamanho do imóvel não era adequado ao fracionamento, assim, 

narra a autora que informou aos interessados compradores sobre a 

situação, tendo o Sr. Werberth desfeito a avença, e após a restituição do 

sinal repassado, deixou o imóvel, voltando às partes ao status quo ante. 

Segue narrando que propôs a mesma resilição a parte requerida, no 

entanto, esta sinalizou que ainda possuía interesse em adquirir referido 

imóvel, declarando que encontraria uma forma de realizar o pagamento do 

valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) pela residência. 

Assim, após diversas negociações, narra que as partes chegaram a um 

acordo verbal, onde a requerida obrigou-se ao pagamento de forma 

parcelada, sendo a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) como sinal da 

negociação, bem como deveria assumir as parcelas, com vencimento a 

partir de novembro de 2016, dos contratos de ns. 1995 e 2726 existentes, 

respectivamente, entre o Sr. Daniel Wolf e a Sr.ª Joziane dos Santos com 

a empresa Pôr do Sol Urbanizações. Além disso, fora acordado pelas 

partes que a requerida realizaria o pagamento de duas parcelas “balão” 

nos meses de Dezembro e Abril, entre o período de 10/12/2016 à 

10/12/2022. Aduz ainda que os requeridos, que já estavam na posse do 

imóvel desde junho de 2016, foram autorizados a permanecer enquanto 

houvesse o adimplemento de todos os compromissos assumidos. Porém, 

aduz que estes deixaram de honrar com os compromissos entabulados, 

razão pela qual foram notificados a promover o cumprimento das 

obrigações em atraso, sob pena de configuração de posse injusta, tendo 

transcorrido o prazo concedido em 17/07/2018, mantendo-se os 

requeridos inertes. Diante disso, a autora requer a concessão da liminar 

possessória, com a expedição do mandado para reintegração na posse 

de fração do lote supracitado, e subsidiariamente a designação de 

audiência de justificação, nos termos do artigo 562 do CPC. Eis o breve 

relatório. Decido. RECEBO a inicial em todos os seus termos. Acerca do 

pedido liminar, insta consignar que a tutela possessória requer a 

convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, os quais 

devem ser demonstrados pela autora, por moldar o fato constitutivo do 

seu direito, senão vejamos: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua 

posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da 

turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Pois 

bem. O Código Civil de 2002 adotou a Teoria Objetiva de Ihering, prevendo 

em seu artigo 1.196 que o possuidor será aquele que tem de fato o 

exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, 

poderes previstos no artigo 1.228 do mesmo Código Material, a saber: 

usar, gozar, dispor da coisa e direito de reavê-la do poder de quem quer 

que injustamente a possua ou a detenha. In casu, embora a autora tenha 

demonstrado que é proprietária do bem através da matrícula juntada aos 

autos em id. 15986386, não obteve êxito em demonstrar o efetivo 

exercício da posse no imóvel. Ademais, quanto ao suposto esbulho 

praticado pela parte ré, não é ignorado por este Juízo que a situação 

narrada nos autos, qual seja o exercício da posse injusta pelos requeridos 

a menos de ano e dia, configuraria hipótese legal para o deferimento da 

liminar, no entanto, imprescindível ressaltar que as alegações iniciais não 

restaram devidamente demonstradas, eis que a autora fundamenta a 

relação jurídica existente em contrato verbal do qual não faz prova, sendo 

que os documentos colacionados aos autos constituem apenas indícios 

muito frágeis para subsidiar o pleito. Além disso, convém destacar que os 

requeridos, segundo alega a própria requerente, residem no imóvel desde 

junho de 2016, mostrando-se temerário, nesta fase de cognição sumária, 

o deferimento de medida tão enérgica, sem ao menos oportunizar lhes o 

contraditório. Diante de tal premissa, trago à tona o entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM 

IMÓVEL – REQUISITOS DO ART. 561 CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR 

– LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 

561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato 

constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais, ao 

menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela 

possessória. (CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018). 

Assim, não merece ser conferida a liminar possessória quando não 

comprovada satisfatoriamente a fundada ocorrência de esbulho, 

tampouco o exercício efetivo da posse pela autora. Posto isso, INDEFIRO a 

medida antecipada de reintegração de posse. Ademais, deixo de designar 

audiência de justificação, a fim de garantir os princípios constitucionais de 

celeridade e economia processual. Em consonância com o disposto no art. 

334, do Novo Código de Processo Civil, DESIGNO sessão de conciliação 

para o dia 18 de Março de 2019, às 10h:00min, a ser realizada pelo 

CEJUSC desta Comarca. No mais, considerando que a parte autora indicou 

expressamente na petição inicial seu desinteresse na autocomposição, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar acerca do interesse na 

realização da audiência aprazada, no prazo estabelecido no artigo 334, § 

4º, do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. No mais, CITEM-SE 

os requeridos para, querendo, contestarem a ação no prazo legal, ciente 

que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006453-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON BIGATON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006453-61.2018.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, INTIME-SE a 
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parte exequente para que apresente o título executivo extrajudicial à 

Secretaria, a fim de seja devidamente cadastrado e registrado através de 

carimbo, conforme ordem de serviço nº. 02/2016. Em seguida, CITE-SE a 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito 

(art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe penhorados tantos 

bens quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, 

juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou 

oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o terceiro garantidor, 

providenciando o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º 

e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, em sendo o 

caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente atualizado, 

sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a verba 

honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000417-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PETRO RIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS TAVARES DE MIRANDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000417.71.2016.8.11.00400 Embargos Monitórios Vistos etc. 

Cuida-se de Ação Monitória ajuizada por Petro Rio Comércio de 

Combustiveis Ltda em face de Carlos Tavares de Miranda, ambos 

qualificados nos autos, asseverando ser credor do requerido da quantia 

de R$ 106.328,89 (cento e seis mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta 

e nove centavos), sem prejuízo dos consectários legais. A inicial veio 

instruída com os documentos de Id. 1422620 e ss. Em seguida, houve a 

emenda da petição inicial para retificar o valor do débito para R$ 89.600,04 

(oitenta e nove mil, seiscentos reais e quatro centavos), conforme petição 

de id. 1427931 e ss. Despacho inicial, id. 1426817. Após ser regularmente 

citado e intimado, o requerido apresentou Embargos à Ação Monitória, 

conforme razões que consta da petição de id. 4674194 e ss. Impugnação 

aos embargos, id. 4912756 e ss. Foi proferida decisão saneadora, 

conforme se vê do id. 9842254. O requerido/embargante apresentou 

embargos de declaração com efeitos modificativos, id. 10023329. Logo a 

seguir, especificou as provas pretendidas, id. 10124843. Intimada, a parte 

adversa apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, id. 

10143901. Os embargos foram decididos a seguir, oportunidade em que 

foi designada audiência de instrução e julgamento, id. 11617604 

Manifestação da parte autora, oportunidade em que requereu a juntada de 

documentos, id. 12595150 e ss. Em seguida, id. 13001139, o 

requerido/embargante manifestou-se sobre os documentos apresentados 

pela parte autora. Por ocasião da audiência de instrução e julgamento, as 

partes desistiram do depoimento pessoal recíproco, oportunidade que se 

abriu vista à parte adversa para manifestação no prazo de 10 (dez) dias 

sobre os documentos apresentados pela parte autora. Certificou-se o 

decurso do prazo sem manifestação da parte-ré/embargante, id. 

15391738. É o breve relato. Fundamento e Decido. Situando a questão, diz 

o embargado que o requerido/embargante realizou compra de combustível 

junto ao seu estabelecimento comercial, no valor de R$ 70.000,00 (setenta 

mil reais), emitindo cheque como pagamento do referido valor, em 

05/03/2015 que, devidamente atualizado importa em 106.328,89 (cento e 

seis mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos), valor 

este posteriormente retificado para R$ 89.600,04 (oitenta e nove mil, 

seiscentos reais e quatro centavos). Todavia, sustenta o embargante que 

não houve a comprovação de entrega do produto, o que, inclusive, 

motivou a sustação do cheque emitido. No mais, alega que o 

embargado/requerente deixou de apresentar a memória de cálculo com 

evolução da dívida, requerendo assim o acolhimento dos embargos à ação 

monitória ofertados. Pois bem. Haja vista que a preliminar de nulidade da 

citação já foi devidamente analisada por ocasião da decisão saneadora, 

passo ao exame do mérito propriamente dito. Veja-se que a monitória em 

questão está fundada em na cártula de cheque nº 874539, sacada contra 

o Banco HSBC, agência 0943, conta 10057-8, documento este suficiente 

para provar a existência da dívida, cabendo ao devedor/embargante fazer 

prova que possa desconstituir o direito do credor. Ocorre que, conforme 

se nota dos autos, o requerido/embargante não produziu qualquer provas 

capaz de comprovar a sua afirmação no que se refere a entrega do 

produto, de maneira que permanece íntegro o crédito da parte autora. 

Relativamente ao termo inicial da incidência da correção monetária e dos 

juros de mora, cumpre seguir a orientação do Superior Tribunal de Justiça 

estampada nos julgados a seguir transcritos, senão vejamos: 

“EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – 

AUTONOMIA, LITERALIDADE E ABSTRAÇÃO – IMPOSIÇÃO DO 

PAGAMENTO – INADIMPLÊNCIA INJUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DA JUSTA CAUSA DO INADIMPLEMENTO - 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, DO CPC - PROVAS SATISFATÓRIAS 

NÃO PRODUZIDAS E NÃO ESPECIFICADAS PELO REQUERIDO – 

INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA 

OPORTUNIDADE PARA ESPECIFICAÇÃO E DA INÉRCIA DOS LITIGANTES - 

MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA – REFORMA NO QUE CONCERNE 

AO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS 

DE MORA – POSICIONAMENTO STJ – RECURSO INTERPOSTO POR 

MARCELO SILVA LIMA DESPROVIDO – RECURSO INTERPOSTO POR MDS 

MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA PROVIDO.Não há falar em 

cerceamento de defesa, quando o Magistrado singular deu oportunidade 

aos litigantes de especificarem as provas que pretendiam produzir, e, 

ainda assim, permaneceram inertes, não se justificando a pretensão de 

anular posteriormente a sentença.“(...) De acordo com o Resp n. 

1094571/SP, julgado na sistemática nos recursos repetitivos (art. 543-C do 

Código de Processo Civil de 1973), desnecessária a declinação do 

negócio subjacente na inicial da monitória lastreada em cheque prescrito. 

Se o embargante sustenta nos embargos monitórios a quitação do débito 

oriundo do cheque que lastreia a ação monitória, ao mesmo incumbia o 

ônus da prova (art. 373, II, CPC), que dele não se desincumbiu a contento.” 

(Ap 156802/2017, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 

07/05/2018)“Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de 

cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão 

estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira 

apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de 

compensação".(REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016).A incidência 

dos juros de mora deve observar o percentual mensal de 1%, nos termos 

dos artigos 406 do Código Civil e 161, § 1º do Código Tributário Nacional. 

Ante o silêncio da sentença quanto ao índice de correção monetária a ser 

aplicado, necessário consignar o INPC para atualização do débito.” 

(SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018) 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

MONITÓRIA. CHEQUES. IMPUGNAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. A 

possibilidade de o curador especial valer-se do instituto da negativa geral 

não o autoriza a deixar de alegar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da parte autora. Ainda que não se reconheça aplicável 

ao caso dos autos o art. 341, do NCPC, não é possível afastar-se a 

condenação imposta a parte ré, ora apelante, tendo em vista que os 

documentos colacionados à lide são suficientes para amparar as teses 

contidas na inicial. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Em consonância 

com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 

1.556.834/SP), em se tratando de cheques prescritos a correção 

monetária deve incidir a partir da emissão da cártula e os juros de mora a 

partir da apresentação dos cheques à instituição financeira. Entretanto, in 

casu, os juros de mora e a correção vão mantidos a contar do cálculo, a 

fim de evitar a configuração da reformatio in pejus. APELO DESPROVIDO.” 

(Apelação Cível Nº 70077563153, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 

31/10/2018) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SEM FUNDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE 

MORA. PRECEDENTE DO STJ. JUROS QUE INCIDEM A CONTAR DA 
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PRIMEIRA APRESENTAÇÃO. Conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, objeto do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 

1.556.834/SP, em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de 

cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão 

estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira 

apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação. 

No caso, reformada a sentença que determinou a incidência dos juros de 

mora a partir da citação, para fixar como termo inicial a data de 

apresentação da cártula. DERAM PROVIMENTO AO APELO. 

UNÂNIME.”(Apelação Cível Nº 70078941747, Décima Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 

22/11/2018) Nessa toada, estando a inicial monitória devidamente instruída 

com documento hábil a demonstrar o crédito da parte autora, ao passo 

que, de outro lado, o requerido/embargante deixou de demonstrar fato 

hábil a desconstituir o crédito da embargada, evidentemente que procede 

a inicial na forma colocada em juízo, inclusive no que se refere a 

atualização monetária e juros de mora, eis que em consonância com o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Posto isso, nos termos do 

art. 701, § 2º do NCPC, rejeito os embargos monitórios apresentados e, via 

de consequência julgo procedente o pedido inicial para declarar 

constituído, de pleno direito, o título executivo judicial em demérito do 

requerido Carlos Tavares de Miranda, na quantia de R$ 89.600,64 (oitenta 

e nove mil, seiscentos reias e sessenta e quatro centavos), com correção 

monetária e juros de mora na forma acima delimitada em conformidade com 

o entendimento so STJ. Condeno o embargante/requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre 

o valor do débito, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, valendo anotar que 

quando do despacho inicial não houve fixação de honorários. 

Considerando as circunstâncias do caso concreto em exame, bem como a 

consulta realizada a Declaração de Imposto de Renda do 

requerido/embargante nesta data, via Infojud, factível que o requerido não 

faz jus ao benefício da Justiça Gratuita, motivo pelo qual indefiro o 

requerimento apresentado. Por conseguinte, julgo extinto os embargos, na 

forma do art. 487, I do CPC. Em consequência, determino o 

prosseguimento do feito, convertendo o mandado inicial em mandado 

executivo. Procedam-se as retificações pertinentes. Após o trânsito em 

julgado, devidamente certificado nos autos, intime-se a parte autora para 

requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentando cálculo atualizado da dívida (art. 798, inciso I, alínea a, do 

NCPC). P.R.I.C. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002435-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DULCILEIA DE OLIVEIRA SOUSA (REQUERENTE)

DELSON DE OLIVEIRA SOUSA (REQUERENTE)

MARIA LUCIA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS PAIVA SOUSA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002435.31.2017.8.11.0040 Homologação partilha inventário 

Vistos etc. Cuida-se de inventário requerido por Maria Lúcia Sousa, Maria 

Dulcineia de Oliveira Sousa e Delson de Oliveira Sousa em relação aos 

bens deixados por Domingos Paiva Sousa, falecido em 04/01/2017, 

consoante petição inicial de id. 7525068, instruída com documentos 

diversos. Decisão inicial, id. 9255327. Ofício da Caixa Econômica Federal 

informando sobre a existência de saldo de quotas do PIS, id. 12328399. 

Ministério Público informou não ter interesse no presente inventário, id. 

12621993. Parte autora requer a inclusão do valor informado na partilha, 

id. 14480898. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que as partes são todas maiores e capazes, e estão 

regularmente representadas. Deflui-se das certidões acostadas aos autos 

(Federal, Estadual e Municipal) a inexistência de dívida fiscais. , bem como 

que na hipótese não incide ITCMD, consoante se infere do procedimento 

administrativo que tramitou perante a SEFAZ/MT (art. 664 do CPC). 

Portanto, preenchidos os requisitos legais, HOMOLOGO, para que produza 

os jurídicos e legais efeitos, a partilha constante da petição inicial, com o 

adendo feito pela petição de id. 14460898 relativamente aos valores 

constantes do ofícios da CE, id. 12328399, no que tange aos bens 

deixados por Domingos Paiva Sousa, falecido em 04/01/2017. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Transitada em julgado a presente 

sentença e, apresentada a guia do ITCD devidamente recolhida, ou ainda, 

a declaração de isenção, nos termos do art. 664 do CPC, EXPEÇA-SE o 

competente formal de partilha. P.R.I.C. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006623-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEPHANY DE SOUZA BORDIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006623-33.2018.8.11.0040. Sentença sem mérito Vistos etc. 

Ante o teor da petição de id. 16592146, HOMOLOGO a desistência 

manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do CPC. Ademais, entendo ser desnecessária a 

intimação da parte demandada, haja vista que ainda não ocorreu a 

triangularização processual. CUSTAS, se houver, pelo autor. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA EM 

JULGADO, certifique-se e arquive-se. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006403-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANK KAJIWARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006403-35.2018.8.11.0040. Sentença sem mérito Vistos etc. 

Ante o teor da petição de id. 16564778, HOMOLOGO a desistência 

manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do CPC. Ademais, entendo ser desnecessária a 

intimação da parte demandada, haja vista que ainda não ocorreu a 

triangularização processual. CUSTAS, se houver, pelo autor. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA EM 

JULGADO, certifique-se e arquive-se. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002611-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELI MINOSSO (RÉU)

C. D. N. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento a decisão 

proferida nos autos, designei para a data de 21/01/2019, a coleta do 
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material genético das partes, a ser realizada pelo servidor Wanderley 

Joaquim de Barros. SORRISO, 27 de novembro de 2018. MICHELLE 

TOSCANO DE BRITO MARQUES Analista Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1006757-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALETE SLAVIERO OAB - 411.245.101-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006757-60.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: MARIA EDUARDA SLAVIERO MASUR REPRESENTANTE: 

SALETE SLAVIERO Vistos etc. Defiro o benefício da assistência judiciária 

gratuita. Abra-se vista ao Ministério Público. Após, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006793-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON LENO NERI FELICIO (RÉU)

EDELARIO JUNIOR FULIOTTO (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006793-05.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ROMARIO MARTINS RÉU: EDELARIO JUNIOR FULIOTTO, MAICON LENO 

NERI FELICIO Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais do artigo 319 et 

seq do NCPC, forte no artigo 334 do mesmo Código Instrumental Civil, 

RECEBO a petição inicial sub examine. De início, DEFIRO o pedido de 

gratuidade de justiça. DESIGNE audiência de conciliação/mediação no 

CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, 

para comparecimento a solenidade designada; CITE-SE a parte requerida 

para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento 

é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). As partes 

devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). 

Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo 

inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a 

parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, 

I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003611-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO PACHECO (REQUERENTE)

EDMAR CABREIRA PACHECO (REQUERENTE)

JOAO CABREIRA PACHECO (REQUERENTE)

EDIVALDO CABREIRA PACHECO (REQUERENTE)

GILMAR CABREIRA PACHECO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LAURA CABREIRA PACHECO (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO DE INTERESSADOS 

INCERTOS OU DESCONHECIDOS Prazo do Edital: 45 (quarenta e cinco) 

dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

ADALTO QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1003611-45.2017.8.11.0040 

Valor da causa: R$ 31.900,00 ESPÉCIE: [Inventário e Partilha]

->INVENTÁRIO (39) POLO ATIVO: Nome: SILVIO PACHECO Endereço: RUA 

SÃO BERNARDO, 1859, SÃO JOSE, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 

Nome: EDIVALDO CABREIRA PACHECO Endereço: TRAVESSA DAS 

HORTENSIAS, 333, BELA VISTA, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 Nome: 

EDMAR CABREIRA PACHECO Endereço: RUA SÃO BENEDITO, 1997, SÃO 

JOSE, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 Nome: GILMAR CABREIRA 

PACHECO Endereço: RUA FULAMBO, S/N, SÃO MIGUEL, SORRISO - MT - 

CEP: 78890-000 Nome: JOAO CABREIRA PACHECO Endereço: TEREZA 

LEMES DE OLVEIRA, S/N, JAIME MEDEIROS, NOVA ALVORADA DO SUL - 

MS - CEP: 79140-000 POLO PASSIVO: MARIA LAURA CABREIRA 

PACHECO Endereço: SAO BERNARDO, S/N, LOTE 01 QUADRA 09, SAO 

JOSE, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 FINALIDADE: CIENTIFICAR 

TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e do teor da ação judicial 

acima indicada, consoante consta da petição inicial a seguir transcrita em 

resumo, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. 

Decisões, petição e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento (art. 

523 de seguintes do CPC). RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Inventário na 

forma de arrolamento sumário dos bens deixados por Maria Laura 

Cabreira Pacheco, que faleceu na data de 29 de maio de 2014, a qual não 

deixou testamento. As partes autoras requerem a nomeação do cônjuge 

sobrevivente Sr. Silvio Pacheco, brasileiro, viúvo, aposentado, desprovido 

de endereço eletrônico, portador do RG nº. 2.105.705-2 (SSP/MT), inscrito 

no CPF 312.176.211-72, residente e domiciliado na Rua São Bernardo, nº 

1859, bairro São José, Sorriso/MT, CEP 78890-000, telefone (66) 

99903-9060, casado pelo regime da comunhão universal de bens com o 

de cujus. O de cujus deixou como herdeiros os requerentes: EDIVALDO 

CABREIRA PACHECO, brasileiro, convivente, operador de máquinas 

agrícolas, desprovido de endereço eletrônico, portador do RG n.º 

1.271.085 (SSP/MT), inscrito no CPF sob n.º 005.215.471-80, residente e 

domiciliado na Travessa das Hortênsias, nº 333, bairro Bela Vista, 

Sorriso/MT, tel (66) 99928-2618; EDMAR CABREIRA PACHECO, brasileiro, 

convivente, motorista, desprovido de endereço eletrônico, portador do RG 

nº. 1.611.317-9 (SSP/MT), inscrito no CPF sob nº. 867.546.451-72, 

residente e domiciliado na Rua São Benedito, nº 1997, bairro São José I, 

Sorriso/MT, tel (66) 99938-9586; GILMAR CABREIRA PACHECO, brasileiro, 

convivente, autônomo, desprovido de endereço eletrônico, portador do RG 

nº. 803.048 (SSP/MS), inscrito no CPF sob nº 892.500.871-87, residente e 

domiciliado na Rua Fulambo, s/n, bairro São Miguel, Sorriso/MT, tel (66) 

99646-6782; JOÃO CABREIRA PACHECO, brasileiro, convivente, 

motorista, desprovido de endereço eletrônico, portador do RG nº. 779.057 

(SSP/MS), inscrito no CPF sob nº. 607.764.121-91, residente e domiciliada 

na Rua Tereza Lemes de Oliveira, s/n, bairro Jaime Medeiros, Nova 

Alvorada do Sul/MS, Cep 791, telefone (67) 99994- 2046. Foram deixados 

os seguintes bens a inventariar: Direitos sobre lote urbano, situado na 

quadra 09/B, Loteamento São José, Sorriso/MT, descrito na matricula nº 

19.753 do CRI Local, no valor de R$ 31.900,00 (trinta e um mil e 

novecentos reais) e saldo em conta junto à CEF no valor de R$ 54,00 

(cinquenta e quatro reais), que serão partilhados da seguinte forma: 

caberá ao cônjuge supérstite 50% (cinquenta por cento) da propriedade 

do imóvel acima descrito e 50% (cinquenta por cento) do saldo em conta 

bancaria junto à CEF; e caberá aos herdeiros, Edivaldo, Edmar, Gilmar e 

João Cabreira Pacheco a fração de 12,5% (doze inteiros e cinco décimos 

por cento) para cada um, do imóvel retro assinalado e dos valores 

referidos. Nos pedidos requerem as partes: a concessão da Justiça 

Gratuita; A abertura do competente Inventário, na forma de Arrolamento, 

consoante o artigo 659 do CPC, nomeando-se SILVIO PACHECO, como 

inventariante, a fim de representar o espólio em Juízo, bem como ser 

incumbido dos demais atos a serem realizados, notadamente junto à 
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Municipalidade, a fim de regularizar a situação registral do imóvel acima 

descrito; Seja homologada a partilha consoante avençado, expedindo-se 

formal naqueles termos; Seja oficiado à CEF a fim de confirmar o saldo em 

conta em nome da de cujus (Maria Laura Cabreira Pacheco – CPF nº 

312.176.561-20); A intimação pessoal do Defensor Público para todos os 

termos e atos do processo. À causa foi dado o valor de R$ 31.900,00 

(trinta e um mil e novecentos reais). DECISÃO: "Vistos, e etc. Estando 

presentes os pressupostos processuais e condições da ação, nomeio 

como inventariante Sr. SILVIO PACHECO, sob compromisso. Intime-se para 

assinatura do termo de compromisso no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

cite-se, para os termos do inventário e partilha os herdeiros, os 

interessados, a Fazenda Pública, o MP, para que digam sobre as primeiras 

declarações, no prazo legal do art. 627 e ss do NCPC. Não havendo 

impugnação, e tendo havido concordância da Fazenda Pública quanto aos 

valores atribuídos aos bens do espólio nas primeiras declarações (NCPC, 

arts. 630 e 633), lavre-se o termo de últimas declarações (NCPC, art 636), 

intimando-se a inventariante para prestá-las. Após as últimas declarações, 

digam as partes, ex vi do art. 637 do NCPC. Cumprido o item acima, ao 

Contador-Partidor para cálculos dos impostos, dizendo as partes em 05 

(cinco) dias. Não havendo impugnação aos cálculos, estes serão 

homologados por sentença. Após a homologação dos cálculos e 

recolhimento dos impostos, digam as partes no prazo de 10 (dez) dias 

sobre pedido de quinhão, in continenti, ao Partidor para organizar o 

esboço da partilha e também o respectivo auto da partilha, conforme 

pedidos das partes. Feito o esboço e o respectivo auto da partilha, devem 

as partes manifestar em 05 (cinco) dias. Em seguida, conclusos para a 

homologação da partilha, desde que juntada à certidão negativa de dívida 

referente ao Imposto de Renda. Em havendo renúncia da herança, ou 

doação, ou cessão, tome-se por termo, devendo a parte transmitente ou 

renunciante ser intimada pessoalmente para assiná-lo, podendo, 

excepcionalmente, e mediante instrumento público de mandato, a 

subscrição ser feita por procurador. Se a inventariante, no curso do 

processo, for autorizada a levantar ou sacar alguma importância que tiver 

no nome da(o) falecida(o), observar-se-á o disposto no art. 553 do NCPC, 

inclusive as sanções. DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, 

vez que a parte comprovou documentalmente fazer jus a tal benefício, nos 

termos do artigo 98 do NPC. Ciência ao MPE. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade." E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES, 

digitei. SORRISO, 27 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004269-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CEZARIO SAPIAGINSKY (EMBARGANTE)

RODRIGO MARCELO SAPIAGINSKI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para, intimar a parte autora para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas processuais, 

no valor de R$7.816,65 (sete mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta 

e cinco centavos), sob pena de ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Sorriso, 27 de novembro de 2018. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 35047 Nr: 4178-79.2006.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE PATICHERE CHICHANOSKI - menor, 

AGNALDO CHICHANOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA FINGER 

MASCARELLO - OAB:9.669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-B/MT

 Autos nº: 364/2006

Código nº: 35047

Vistos, etc.

Cuida-se de ação cautelar inominada ajuizada pelo Luiz Henrique Patichere 

Chichanoski, em desfavor da Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa 

de Trabalho Médico, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na inicial.

A inicial foi recebida às fls. 40-45, determinando à requerida a 

disponibilização de atendimento home care ao autor.

A requerida apresentou contestação às fls. 96-106.

Às fls. 188-190 juntou-se decisão do Tribunal de Justiça determinando a 

suspensão da decisão que concedeu a medida liminar.

O autor apresentou impugnação à contestação às fls. 197-211.

Tentada a conciliação esta restou inexitosa (fl. 283).

A requerida manifestou-se pela extinção do feito ante ao acordo realizado 

entra as partes nos autos em apenso (fls. 305-306).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório, fundamento e DECIDO.

Compulsando o sistema Apolo, verifico que as partes compuseram acordo 

nos auto sob nº 5704-81.2006.811.0040, cujo objeto exaure a 

necessidade de continuidade da prestação jurisdicional nestes autos, na 

medida que suas cláusulas versam sobre objeto comum a este feito.

Ademais, o Ministério Público manifestou-se favorável a homologação do 

acordo, conforme verifica-se no termo de audiência às fls. 634-634v. 

daqueles autos.

Assim, sendo devidamente homologado naqueles autos, resta patente a 

falta de interesse de agir superveniente, razão pela qual a presente 

demanda não mais possui razão para existir.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Condeno os requeridos aos pagamento de custas e honorários 

advocatícios.

Transitada em julgado a presente sentença, o que deverá ser previamente 

certificado nos autos, ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso-MT, 23 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 21045 Nr: 1229-53.2004.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAD, ADM, JMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Código nº: 21045.

Visto, etc.

 CERTIQUE-SE a quanto ao integral cumprimento da decisão de fls. 

692/697.

Após, CONCLUSOS.

Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 21903 Nr: 2156-19.2004.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGBE, WRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 Processo nº: 2156-19.2004.811.0040

Código Apolo nº: 21903

Vistos, e etc.

Defiro o pedido do item “I” da petição às fls. 305-306, a fim de determinar o 

efetivo cumprimento no mandado de arresto à fl. 108, no endereço 

indicado à fl. 306.

Realizado o arresto, intimem-se as partes para se manifestar em 05 

(cinco) dias.

Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara Cível desta 

Comarca, pois a busca da informação almejada, nome e endereço da 

empresa que mantém o depósito do produto (1.442 sacas de soja) é 

diligência que compete ao requerente, vez que o processo indicado que 

tramita na 1ª Vara Cível não está sob segredo de justiça ou qualquer outra 

restrição de acesso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 23092 Nr: 3282-07.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSÉ GARAFFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL MARTINO (Espolio), EDUARDO 

JESUS MARTINO, ARNALDA ELZA DE SOUZA MARTINO, FABIOLA 

FATIMA MARTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Processo nº: 3282-07.2004.811.0040

Código Apolo nº: 23092

Vistos, etc.

Considerando que se trata de questão passível composição, havendo 

manifesto interesse do exequente pela composição amigável à fl. 427, bem 

como para que se dê efetividade ao princípio da autocomposição, versado 

no art. 1º, § 3º e 139, V, do CPC, determino a designação de sessão de 

mediação/concilição judicial, junto ao CEJUSC local, devendo o réu ser 

intimado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos.

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC.

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, retornem os autos conclusos para a apreciação dos pedidos às 

fls. 428-430.

INTIMEM-SE.

Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 22977 Nr: 3242-25.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL MARTINO (Espolio), EDUARDO 

JESUS MARTINO, ARNALDA ELZA DE SOUZA MARTINO, FABIOLA 

FATIMA MARTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Processo nº: 3242-25.2004.811.0040

Código Apolo nº: 22977

Vistos, etc.

Considerando que se trata de questão passível composição, havendo 

manifesto interesse do exequente pela composição amigável à fl. 396, bem 

como para que se dê efetividade ao princípio da autocomposição, versado 

no art. 1º, § 3º e 139, V, do CPC, determino a designação de sessão de 

mediação/concilição judicial, junto ao CEJUSC local, devendo o réu ser 

intimado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos.

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC.

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, retornem os autos conclusos para a apreciação dos pedidos às 

fls. 397-398.

INTIMEM-SE.

Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84940 Nr: 4233-54.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, BLTM, DTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:Defensor Públ.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o breve relatório, DECIDO. Pois bem. Como se sabe, a competência em 

causas afetas à infância e juventude é regida pelo art. 147 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, dispositivo este que prescreve uma 

competência territorial especial, distinta, portanto, da regra geral do Código 

de Processo Civil. O inciso I do dispositivo supracitado dispõe que a 

competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável, 

retratando, segundo a jurisprudência, a regra do “Juízo Imediato”, isto é, é 

competente para a causa o Juízo mais próximo do local onde se encontra 

o menor. Neste caso, consoante se observa pelos documentos 

encartados às fls. 153 e 159, verifica-se que a menor passou a residir no 

Município e Comarca de Alto Araguaia/MT, razão pela qual, esse é o Juízo 

competente para processar e julgar a demanda em tela. Nesse sentido 
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(grifamos): RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA 

PROTETIVA – DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA – REGRA ESPECIAL DO 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRINCÍPIOS DO MELHOR 

INTERESSE DO MENOR E DO JUIZ IMEDIATO – CASO CONCRETO QUE 

AUTORIZA A MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA – JUÍZO DA SEDE DA 

RESIDÊNCIA DA MENOR E DA SUA GENITORA RECURSO DESPROVIDO. 

Em caso análogo, a Corte da Cidadania firmou o entendimento de que, a 

competência pode ser modificada, mesmo para as medidas protetivas 

relacionadas com os direitos da criança e do adolescente. (AI 

144476/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016). Ante o 

exposto, com fundamento no art. 147, I e II do ECA, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juízo da Comarca de Alto Araguaia /MT, para 

o qual determino a remessa dos presentes autos, com as anotações e 

baixas devidas. INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 94278 Nr: 5993-04.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DOMINGOS SANTIN, CLEUSA 

CECCONET SANTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Processo nº: 5993-04.2012.811.0040

Código Apolo nº: 94278

Vistos, e etc.

Considerando o teor da decisão às fls. 68-69v. que indeferiu o pedido de 

desbloqueio dos valores constritos às fls. 49-51, bem como pela ausência 

de impugnação à penhora realizada às fl. 70-71, defiro o pedido de 

levantamento dos valores bloqueados às fls. 80-80v. em favor da 

exequente.

Após expedido o competente alvará de liberação, intime-se o exequente 

para trazer memória de calculo atualizada com o abatimento do valor 

levantado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sobrevindo a memória e calculo, voltem os autos conclusos para a analise 

dos demais pedidos na petição às fls. 80-80v.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116911 Nr: 7818-12.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, DALLA VALLE & 

DALLA VALLE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEILSON GOMES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7818-12.2014.811.0040

Código Apolo nº: 116911

Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos certidão de matrícula atualizada do imóvel descrito na petição às 

fls. 78-80.

Após, voltem os autos conclusos para analise do pedido de penhora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100437 Nr: 3194-51.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE MAGGI PISSOLLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SECCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483

 Código Apolo nº: 100437.

Vistos, e etc.

Ante a avaliação realizada no imóvel, INTIME-SE O EXECUTADO (artigo 

841), juntamente com seu cônjuge, se casado for (art. 842 do CPC), 

oportunidade em que o executado poderá, querendo, apresentar 

embargos.

 Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por 

decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem interesse 

em adjudicar o bem penhorado, ou levá-lo a alienação particular, por valor 

não inferior ao da avaliação, no prazo de 05 dias.

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto à avaliação, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se o avaliador judicial e a parte contrária, também em 05 dias, 

voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do 

NCPC).

Consigne-se, desde já, que se a penhora atingir bens gravados por 

penhor, hipoteca, anticrese, alienação fiduciária, usufruto, uso, habitação, 

promessa de compra e venda, superfície, enfiteuse, concessão de uso 

especial para fins de moradia, concessão de direito real de uso, penhora 

de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada, penhora de 

coisa pertencente a terceiro garantidor, penhora anteriormente averbada; 

ou tratando-se de penhora de bem indivisível, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus incisos; 

c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, 

inc. I, ambos do NCPC; bem como se a penhora atingir bem imóvel ou 

direito real sobre imóvel, será intimado, também, o cônjuge do executado, 

salvo se casados em regime de separação absoluta de bens, consoante 

disposto no art. 842, do NCPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103886 Nr: 6919-48.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTÁTICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS AMAZÔNICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DALLA VECHIA BIGOLIN 

- OAB:14261-A, FERNANDO BRUGNEROTTO - OAB:13.710-A, JOÃO 

BIGOLIN - OAB:13.328-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONIR PAULO SILVESTRO 

- OAB:16.005/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos, para DECLARAR 

EXTINTA a Execução n. 103886 (em apenso), sem resolução de mérito, na 

forma do artigo 485, IV, do CPC, em razão da ausência de título executivo. 

Em consequência, DECLARO EXTINTOS os presentes embargos à 

execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil.Condeno a embargada ao ressarcimento das custas 

processuais em favor da embargante, bem como ao pagamento de 

honorários advocatício no valor de 10% do proveito econômico obtido, 

conforme art. 85, § 2º, do CPC.Translade-se cópia desta sentença para 

autos em apenso (código nº 103886).Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido da parte.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 96748 Nr: 8722-03.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDE A DENTE - ME, NILDE ANTONIA DENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 96748

Vistos, e etc.

Considerando que a parte executada fora intimada acerca do bloqueio de 

valores, contudo, não apresentou impugnação, DEFIRO o pedido de 

levantamento dos valores.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores bloqueados às fls. 63-65, 

conforme requerido à fl. 74.

Depois de expedido o competente alvará de liberação, intime-se o 

exequente para trazer memória de calculo atualizada com o abatimento do 
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valor levantado, bem com requeria o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85403 Nr: 4742-82.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLADIMIR ANTONIO MARTELLI, ALTEVIR JOSÉ 

MARTELLI, MARCIA MARIA PEREIRA DA SILVA MARTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B, WILLIAM JOSE DE ARAUJO - OAB:3928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 Autos nº: 4742-82.2011.811.0040

Código nº: 85403

Visto, etc.

 INTIME-SE o exequente para que indique bens passíveis de penhora em 

nome dos devedores, no prazo de 20 (vinte) dias. Desatendido, ficam, 

desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, 

CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa 

no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o item 

6.12.10 da CNGC.

Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105793 Nr: 8883-76.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELINO BARANZELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORA ELENICE DOS SANTOS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DA MOTTA JARDIM - 

OAB:8440, ZENILDA PAIDA - OAB:17.404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8883-76.2013.811.0040

Código Apolo nº: 105793

Vistos, etc.

Em atendimento à Súmula nº 240 do STJ, intime-se a parte executada para 

que se manifeste acerca da desídia da parte exequente no 

impulsionamento no feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 143942 Nr: 788-52.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, LUCIANO DA CAS, SOLANGE DOS SANTOS JOSÉ 

FERNANDES, ELIZANGELA BIAVA DA CAS, MARCELO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4649-32.2005.811.0040

Código Apolo nº: 30257

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença requerido por Espólio de 

Geni José Sonego, Ziláudio Luiz Pereira e Jean Carlos Rovaris em face de 

Sabino Tochetto.

Às fls. 292-293 determinou-se a intimação do devedor para quitar a dívida.

Às fls. 295-297 as partes apresentaram termo de acordo, requerendo a 

homologação e suspensão do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório, DECIDO.

Tratando-se de direitos disponíveis e inexistindo violação da lei, 

HOMOLOGO o acordo de fls. 295-297, e, com fundamento no artigo 922, 

caput, do CPC, todavia deixo de suspender a execução ante o decurso 

prazo estipulado para pagamento.

Intime-se o exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste sobre o cumprimento da obrigação, sob pena de, no silêncio, 

este Juízo entender que houve o pagamento integral do débito, com a 

consequente extinção do feito, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84151 Nr: 3336-26.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOCELLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELO BOTTEGA, ROSILENE BAUMGARDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 Processo nº: 6584-97.2011.811.0040

Código Apolo nº: 84151

Vistos, etc.

Tendo em vista que as partes se manifestaram sobre a possível 

composição de acordo nos autos em apenso, aguarde-se a manifestação 

do exequente naqueles autos.

Sobrevindo a manifestação das partes nos autos em apensos, não 

havendo composição de acordo, intime-se a parte exequente para que dê 

prosseguimento ao feito no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61723 Nr: 5016-80.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUCIANO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE ANDRADE 

FILHO - OAB:4144-B/MS

 Processo n° 5016-80.2010.811.0040

Código nº 61723

Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para que requeira o que entender de direito 

em 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 22869 Nr: 3114-05.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO ALBERTO DALMOLIN, JAIR AVELINO 

PIOVESAN, DISMA BERGAMASCHI PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Autos nº: 3114-05.2004.811.0040

Código nº: 22869

Visto, etc.

 Postergo a apreciação do pleito de fl. 225 para depois do cumprimento do 

que determinado, nesta data, nos Embargos à Execução n. 175678 (em 
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apenso), devendo a Secretaria Judiciária remeter conclusos, para o 

adequado exame do pedido, também os Embargos de Terceiro n. 42385.

RETIFIQUE-SE a autuação, na forma pugnada à fl. 210.

Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 17074 Nr: 1234-12.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDALI MARIA FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Código Apolo nº: 17074

Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, na pessoa de seu(a) 

advogado(a), para se manifestar nos autos, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, §1º do CPC/15.

Após, concluso para as deliberações pertinentes.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 17039 Nr: 1184-83.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONIR ANTONIO SACON, IDALI MARIA 

FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jose arnaldo janssen nogueira 

- OAB:19.081-a, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - OAB:4070, JOSÉ 

TADEU RODRIGUES DE AMORIM - OAB:MT - 4536, MILTON LAURO 

SCHMIDT - OAB:11.612/MS, NAIDE APARECIDA COCA DO 

NASCIMENTO - OAB:7899, RODRIGO PAULO CORRÊA - OAB:2841 E

 Autos nº: 1184-83.2003.811.0040

Código Apolo nº: 17039

Vistos, etc.

Às fls. 213/230, a devedora Idali Maria Francio apresentou exceção de 

pré-executividade em face da execução contra si movida pelo Banco do 

Brasil.

Para tanto, aduz que no título executivo, consubstanciado em cédula rural, 

a excepiente figura como anuente hipotecante; contudo, alega que a 

garantia prestada é nula de pleno direito, na medida em que não observa o 

disposto pelo artigo 60, §§ 1º, 2º e 3º, do Decreto-Lei n. 167/67.

Intimada, o excepto quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 245.

É o breve relato. DECIDO.

A exceção de pré-executividade, embora careça de previsão legal, é 

pacificamente admitida pela jurisprudência como meio de defesa do 

executado, tendo cabimento quando veicular temas de ordem pública, 

portanto, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que prescindam de dilação 

probatória. Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 393 do Superior Tribunal de 

Justiça: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória”.

No caso em tela, verifico, de plano, que a matéria veiculada na exceção 

pela devedora não se compatibiliza com a via eleita. Com efeito, a tese da 

excipiente diz respeito à suposta nulidade da garantia por ela prestada no 

título objeto da execução, formado por cédula rural emitida em favor do 

Banco do Brasil, ora exequente. Contudo, a tese não consubstancia 

matéria de ordem pública, não estando sujeita, portanto, ao conhecimento, 

de ofício, pelo juiz. Aliás, tratando-se de contrato bancário, a Súmula 381 

do STJ é clara ao dispor que “Nos contratos bancários, é vedado ao 

julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Ademais, ainda que superado esse óbice, cabe ressaltar que a 

jurisprudência é firme no sentido de que a vedação a que alude o § 3º do 

artigo 60 do DL 167/1967, quanto a garantias prestadas por pessoa física 

em títulos emitidos também por pessoa física, aplica-se somente às notas 

promissórias rurais e às duplicatas rurais. Por outro lado, o artigo 68 da 

citada norma é expresso ao admitir que terceiros ofereçam bens em 

garantia, não havendo qualquer restrição relativa ao emitente da cédula 

rural ser pessoa física ou jurídica.

Nesse sentido, segue a jurisprudência do e. TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA 

– CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – MÉTODO HAMBURGUÊS – 

ADMISSIBILIDADE – REPETIÇÃO INDÉBITO – PEDIDO PREJUDICADO EM 

FACE DA NORMALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – VALIDADE 

DO AVAL PRESTADO POR TERCEIRO – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA 

DOS §§ 1º, 2º E 3º, CONJUNTAMENTE COM O “CAPUT”, TODOS DO 

ARTIGO 60 DO DECRETO-LEI Nº 167/67 – VERBA HONORÁRIA 

MAJORADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.Em se tratando de contrato de Cédula Rural Hipotecária, não 

se aplica o Código de Defesa do Consumidor em eventual lide, por 

inexistência de relação de consumo, uma vez que o pacto firmado pelos 

contendores é modalidade atípica, com regramento próprio, visando dar 

condições ao produtor na atividade rural desenvolvida, de modo que este, 

enquanto figurante no início da cadeia produtiva, e não como destinatário 

final, não se enquadra no conceito de consumidor constante no art. 2º, da 

Lei nº 8.072/90.O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento 

de que nas cédulas de crédito rural é possível a instituição de cláusula a 

dispor sobre a cobrança de juros capitalizados.No tocante à utilização do 

método hamburguês para o cálculo dos juros, entende-se como possível, 

desde que expressamente pactuado, pois sabe-se que representa 

apenas uma forma de se simplificar o cálculo dos juros, não 

representando, por si só, onerosidade ao consumidor.Resta prejudicado o 

pedido de repetição de indébito diante da ausência de abusividade dos 

encargos contratuais pactuados entre o consumidor e a instituição 

bancária.O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados 

anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado.“Tendo em 

vista que o caput do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/67 é norma geral e 

que os §§ 1º e 2º tratam especificamente da nota promissória rural e da 

duplicata rural, tem-se que, através de interpretação sistêmica e história, o 

§ 3º também se encontra limitado às notas promissórias e duplicatas 

rurais, pois, do contrário, não haveria razão que justificaria a inserção, 

pelo legislador, do parágrafo 2º ao texto de lei. Soma-se, ainda, que o 

próprio Decreto-lei n. 167/67 prevê, em seu artigo 68, a possibilidade de 

terceiros oferecerem bens em garantia. Precedentes consolidados.” (AGR 

14129659320158120000MS – 5ª Câmara Cível – TJMS – julgado em 

17/12/2015 – Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva)“É válido o aval 

prestado por pessoa física nas cédulas de crédito rural, pois a vedação 

contida no § 3º do art. 60 do Decreto-lei nº 167/67 não alcança o referido 

título, sendo aplicável apenas às notas promissórias e duplicatas rurais. 

Precedentes das Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de 

Justiça. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1557317 / PR 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2015/0241103-0 - 

Relator(a): Ministro MOURA RIBEIRO (1156) - Órgão Julgador T3 - 

TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento: 17/11/2015 - Data da 

Publicação/Fonte: DJe 19/11/2015” (Ap 156234/2017, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – AVAL 

PRESTADO POR PESSOA FÍSICA – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE 

DO ART. 60, §3º, DO DECRETO-LEI N. 167/67 – CDC – PRODUTOR RURAL 

– INAPLICABILIDADE – TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP) – 

SUMULA 288/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA INDEVIDA – SENTENÇA 

EM PARTE REFORMADA.Consoante o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, é admitido o aval em Cédula de Crédito Rural firmado por 

pessoa física, considerando que a expressão também são nulas outras 

garantias, reais ou pessoais prevista no art. 60, § 3º, do D.L. 167/67, 

refere-se diretamente ao § 2º, ou seja, dirige-se apenas às notas e 

duplicatas rurais.O STJ consolidou o entendimento no sentido de que “no 

contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não 

pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, 

não incide o Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp n. 
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86.914/GO, 4ª Turma, Rel.Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.06.2012).A taxa 

de juros de longo prazo – TJLP, pode ser utilizada como indexador de 

correção monetária nos contrato bancários (Súmula 288 STJ).Tratando-se 

de cédulas de crédito rural, não cabe a incidência de comissão de 

permanência, por ausência de previsão legal. (Ap 32062/2018, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade.

INTIMEM-SE, devendo o credor dar impulso ao feito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

RETIFIQUE-SE a autuação, na forma pugnada à fl. 250.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 35919 Nr: 5034-43.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO NASSIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Vistos, e etc.

INTIME-SE O EXECUTADO (artigo 841), juntamente com seu cônjuge, se 

casado for (art. 842 do CPC), oportunidade em que o executado poderá, 

querendo, apresentar embargos, bem como expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO.

Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por 

decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem interesse 

em adjudicar o bem penhorado, ou levá-lo a alienação particular, por valor 

não inferior ao da avaliação, no prazo de 05 dias.

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto à avaliação, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se o avaliador judicial e a parte contrária, também em 05 dias, 

voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do 

NCPC).

Consigne-se, desde já, que se a penhora atingir bens gravados por 

penhor, hipoteca, anticrese, alienação fiduciária, usufruto, uso, habitação, 

promessa de compra e venda, superfície, enfiteuse, concessão de uso 

especial para fins de moradia, concessão de direito real de uso, penhora 

de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada, penhora de 

coisa pertencente a terceiro garantidor, penhora anteriormente averbada; 

ou tratando-se de penhora de bem indivisível, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus incisos; 

c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, 

inc. I, ambos do NCPC; bem como se a penhora atingir bem imóvel ou 

direito real sobre imóvel, será intimado, também, o cônjuge do executado, 

salvo se casados em regime de separação absoluta de bens, consoante 

disposto no art. 842, do NCPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 13523 Nr: 609-12.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PICOLO & BAGGIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT, LUCIANO 

SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - 

OAB:6.934-B

 Processo nº: 609-12.2002.811.0040

Código nº: 13523

Visto, etc.

 Petição de fls. 304/305:

 De início, INDEFIRO o pedido de intimação da esposa do executado para 

assinar o termo de penhora, pois, como salientado pelo próprio credor à fl. 

283, tal providência se afigura desnecessária, vez que à época do 

oferecimento do bem à penhora o devedor era solteiro, conforme, aliás, 

consta da matrícula do imóvel, à fl. 306.

Por outro lado, DEFIRO o pedido de realização de nova avaliação do imóvel 

constrito à fl. 90, tendo em vista o tempo decorrido desde a última 

avaliação. Para tanto, EXPEÇA-SE carta precatória ao juízo da comarca de 

situação do imóvel.

Realizada a avaliação, INTIMEM-SE as partes para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, na forma do artigo 872, § 2º, do CPC.

 Sem impugnação à avaliação, INTIMEM-SE o credor e os coproprietários 

do imóvel, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, quanto ao 

eventual interesse na adjudicação do bem, na forma do artigo 876, caput e 

§ 5º, do CPC.

 Havendo interesse na adjudicação, INTIME-SE o devedor. Após, 

CONCLUSOS.

INTIMEM-SE, devendo o exequente apresentar planilha atualizada do 

crédito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 2587 Nr: 431-10.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SAFADI JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B

 Processo: 885/1998

Código n°: 2587

Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste da exceção de 

pré-executividade apresentada às fls.. 131-137v., no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 30257 Nr: 4649-32.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI JOSE SONEGO - espólio, YAGO SONEGO, 

ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, JEAN CARLOS ROVARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO TOCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Processo nº: 4649-32.2005.811.0040

Código Apolo nº: 30257

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença requerido por Espólio de 

Geni José Sonego, Ziláudio Luiz Pereira e Jean Carlos Rovaris em face de 

Sabino Tochetto.

Às fls. 292-293 determinou-se a intimação do devedor para quitar a dívida.

Às fls. 295-297 as partes apresentaram termo de acordo, requerendo a 

homologação e suspensão do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório, DECIDO.

Tratando-se de direitos disponíveis e inexistindo violação da lei, 

HOMOLOGO o acordo de fls. 295-297, e, com fundamento no artigo 922, 

caput, do CPC, todavia deixo de suspender a execução ante o decurso 

prazo estipulado para pagamento.

Intime-se o exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste sobre o cumprimento da obrigação, sob pena de, no silêncio, 

este Juízo entender que houve o pagamento integral do débito, com a 

consequente extinção do feito, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

retornem-me os autos conclusos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 307 de 1025



Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 50768 Nr: 992-43.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-A/MT, LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - 

OAB:65.716, PAULO MORELI - OAB:13052/PR, RAFAEL BARION DE 

PAULA - OAB:11063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

cautelar.Nada obstante, OFICIE-SE à empresa armazenadora, Algodoeira 

Sorriso Têxtil, a fim de que não crie obstáculo à exequente, que poderá 

adotar junto àquela empresa providências no sentido da conservação dos 

produtos, como exigir, se necessário, a sua alocação em local adequado, 

arcando com os custos respectivos, sem prejuízo da possibilidade de o 

depositário requerer, em juízo, a alienação antecipada dos produtos.No 

mais, AGUARDE-SE o decurso do prazo estabelecido à fl. 476 para a 

manifestação das partes acerca da penhora de fls. 504/505, bem como o 

transcurso do prazo legal para impugnarem a avaliação de fls. 506 (art. 

872, § 2º, CPC).Decorridos tais prazos sem manifestação das partes, 

DEVERÁ o credor informar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do seu 

interesse na adjudicação dos bens, na forma do artigo 876 do 

CPC.Manifestado o interesse na adjudicação, INTIME-SE o executado (art. 

877, caput, CPC). Decorrido o prazo de cinco dias da intimação do 

devedor, inexistindo impugnação, EXPEÇA-SE o competente auto de 

adjudicação, nos termos do artigo 877, § 1º, do CPC.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80924 Nr: 186-37.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NASSIF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171, SERGIO HENRIQUE GOMES - OAB:35245

 Código: 80924

Vistos etc.

Tendo em vista que a carta de intimação com aviso de recebimento (AR) 

retornou com o motivo mudou-se (fl. 451), DETERMINO a intimação das 

partes para que informe o atual endereço do perito nomeado nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Informado o endereço, INTIME-SE o perito, na forma da decisão de fls. 

174.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 94163 Nr: 5847-60.2012.811.0040

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZONIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUCIANO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE ANDRADE 

FILHO - OAB:4144-B/MS

 Processo n° 5847-60.2012.811.0040

Código nº 94163

Vistos etc.

Cumpra-se as determinações da sentença retro.

Ás providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112642 Nr: 4492-44.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS DA 

AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTÁTICA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

LTDA.ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A, 

SILVIA TORRES BELLO - OAB:136.250/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONIR PAULO SILVESTRO 

- OAB:16.005/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos, para DECLARAR 

EXTINTA a Execução n. 103886 (em apenso), sem resolução de mérito, na 

forma do artigo 485, IV, do CPC, em razão da ausência de título executivo. 

Em consequência, DECLARO EXTINTOS os presentes embargos à 

execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil.Condeno a embargada ao ressarcimento das custas 

processuais em favor da embargante, bem como ao pagamento de 

honorários advocatício no valor de 10% do proveito econômico obtido, 

conforme art. 85, § 2º, do CPC.Translade-se cópia desta sentença para 

autos em apenso (código nº 103886).Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido da parte.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110776 Nr: 2937-89.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, LORA ELENICE DOS SANTOS MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELINO BARANZELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DA MOTTA JARDIM 

- OAB:8440, ZENILDA PAIDA - OAB:17.404/MT

 Processo: 2937-89.2014.811.0040

Código n° 110776

Vistos etc.

Intime-se a parte embargante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especifique as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância.

Caso manifestem interesse na produção de prova testemunhal, por 

economia dos atos processuais, apresentem, na oportunidade, rol nominal 

das testemunhas, com a qualificação necessária à intimação para 

audiência a ser eventualmente designada, ou se já apresentado, informar 

sobre o uso das prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 144842 Nr: 3698-52.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SECCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IEDA MARA SOARES DA 

SILVA - OAB:18131, VENUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677

 Código: 144842.

Vistos etc.

 Trata-se de ação de embargos à execução proposta por PEDRO SECCHI 

em face de TRANSTERRA TERRAPLAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, pelos 

fatos e fundamentos expostos na inicial.

 Foi determinada a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 
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(quinze) dias, promovesse a emenda da inicial no que tange ao valor da 

causa, bem como procedesse ao recolhimento das custas e taxas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial.

 Contudo, mesmo devidamente intimada, a parte autora não atendeu 

inteiramente o comando judicial, haja vista que deixou de emendar a inicial.

 É BREVE RELATO. DECIDO.

Verifica-se que o autor, através de seu advogado, deixou de cumprir a 

determinação judicial, o que resulta no indeferimento da petição inicial, nos 

moldes do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e o que mais consta nos autos, uma vez que a parte 

deixou de providenciar as alterações necessárias ao recebimento da 

exordial, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 

485, I do CPC, JULGO EXTINTO o presente processo, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Sem honorários advocatícios, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual.

 Transitada em julgado, após as anotações pertinentes, DÊ-SE BAIXA e 

ARQUIVEM-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87098 Nr: 6584-97.2011.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂNGELO BOTTEGA, ROSILENE BAUMGARDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOCELLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ESTEVES STELLATO 

- OAB:10825

 Processo nº: 6584-97.2011.811.0040

Código Apolo nº: 87098

Vistos, etc.

Cuida-se de embargos à execução oposto por Angelo Bottega em face de 

Mocellin Comércio e Representações Ltda., ambos qualificados nos autos, 

pelos fatos e fundamentos expostos na inicial.

Às fls. 161-163 foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, 

determinando a intimação do embargante para recolher as custas 

processuais.

O embargante apresentou comprovante de recolhimento às fls. 164-165.

Os embargos foram recebidos sem o efeito suspensivo às fls. 167-167v.

A embargada apresentou impugnação às fls. 168-180.

O embargante se manifestou às fls. 183-191.

Certificou-se à fl. 217 que o recolhimento das custas processuais foi 

intempestivo.

Realizou-se audiência de conciliação, todavia restou inexitosa (fl. 224).

A embargada informou a interposição de agravo de instrumento à fl. 252.

Sobreveio o acordão do agravo de instrumento, acolhendo o recurso e 

determinando o cancelamento da distribuição, ante a intempestividade do 

recolhimento de custas processuais (fls. 295-300).

Às fls. 318-232 foi juntada decisão acerca dos embargos de declaração 

no acordão do agravo de instrumento, determinando o prosseguimento do 

feito.

As partes se manifestaram às fls. 324 a 237, apresentando propostas de 

acordo.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório, DECIDO.

Intime-se a parte embargada para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) 

dias, acerca da petição às fls. 326-327.

Anoto que independente da manifestação nos autos é facultada às partes 

comporem sobre o litígio extrajudicialmente, trazendo assim mais 

celeridade no andamento processual.

Decorrido o prazo, intime-se a parte embargante para manifestação em 05 

(cinco) dias.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 92426 Nr: 3996-83.2012.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTEVIR JOSÉ MARTELLI, CLADIMIR ANTONIO 

MARTELLI, MARCIA MARIA PEREIRA DA SILVA MARTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B, WILLIAM JOSE DE ARAUJO - OAB:3928/MT

 Autos nº: 3996-83.2012.811.0040

Código nº: 92426

Visto, etc.

 Uma vez que a inversão do ônus da prova não importa na alteração da 

responsabilidade pelo pagamento da despesa relativa a produção da 

prova, INTIMEM-SE os embargantes para que comprovem, no prazo de 05 

(cinco) dias, o depósito dos honorários periciais arbitrados às fls. 

204/208.

Comprovado o depósito, proceda-se ao cumprimento dos demais 

comandos da decisão de fls. 204/208, ficando, desde já, DEFERIDO o 

pedido de fls. 220/221, formulado pelo expert.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82365 Nr: 1250-82.2011.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO LUCIANO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE ANDRADE 

FILHO - OAB:4144-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução, e, via 

de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Custas 

pagas.Condeno o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos 

do artigo 85, § 2º, do CPC.Traslade-se cópia desta sentença para os 

autos em apenso (cód. 61723).Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 175678 Nr: 6502-56.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO ALBERTO DALMOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA HECK FAXO - 

OAB:16.253-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 6502-56.2017.811.0040

Código nº: 175678

Visto, etc.

 CERTIQUE-SE a Secretaria Judiciária quanto à tempestividade destes 

embargos à execução.

 Após, CONCLUSOS.

Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 15503 Nr: 2639-20.2002.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLEICA FÁTIMA DE GOES FERMINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR LUIZ TRES - ESPÓLIO, CLEOCIR 

FRANCISCO TRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA CALGARO - 

OAB:9.403-MT, SOLEICA F. DE GÓES F. DE LIMA - OAB:4049-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO IRAN DE SOUZA 

BRITO - OAB:7.346, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT

 DECIDO.De início, ressalto que o feito trata-se de cumprimento de 

sentença em desfavor Espólio de Ivanor Luiz Três, vez que a morte do 

executado não impõe ao exequente a obrigação de habilitar o crédito nos 

autos do inventário, muito menos convola o processo de cumprimento de 

sentença em incidente de habilitação de crédito.Conforme entendimento 

firmado pelo STJ, no julgamento REsp 921603 / SC, “a habilitação de 

crédito contra o espólio, no juízo do inventário, é mera faculdade 

concedida ao credor, que pode livremente optar por propor ação de 

cobrança e posterior execução”.Ocorre que a exequente além de 

prosseguir com o presente cumprimento de sentença, apresentou 

habilitação de crédito nos autos do inventário (código nº89027), conforme 

fls. 246-252, requerendo naqueles autos o recebimento do mesmo crédito 

judicial.Desta forma, deve a exequente escolher qual via pretende eleger 

para cobrar o crédito advindo do título judicial, sob pena de duplicidade da 

cobrança e enriquecimento ilícito.Assim, intime-se a exequente para que 

se manifeste, no prazo 15 (quinze) dias, informando qual via elegerá para 

cobrança do débito.Outrossim, indefiro o pedido de suspensão ante a 

desnecessidade suspensão do feito até a colheita da concordância dos 

demais herdeiros, bem como da apuração dos demais credores do 

espólio, pois caso a exequente requeira o prosseguimento do cumprimento 

de sentença, esta se limitará ao valor da herança, por força do art. 1.792 

do Código Civil.Intimem-se.Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 21573 Nr: 1770-86.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS SÉRGIO TIRITAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO ALBERTO DALMOLIN, ALBERTO DAL 

MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - 

OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:131.512

 Código nº: 21573

Visto, etc.

 No que tange ao pedido de fls. 858/867, MANIFESTEM-SE os executados 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Ante o alegado às fls. 877/878, CERTIFIQUE-SE a Secretaria Judiciária 

quanto ao eventual pagamento das diligências os oficiais de justiça, 

devendo, se for o caso, apresentar o valor atualmente devido pelo 

exequente.

 Havendo despesas devidas, INTIME-SE o exequente para que efetue o 

pagamento, no prazo de 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo aludido no primeiro parágrafo deste despacho, 

RETORNEM CONCLUSOS.

Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 43356 Nr: 293-86.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UTILMAQ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, Gazin 

Indústria e Comércio de Móveis Eletrodomésticos Ltda, RECAPADORA DE 

PNEUS SÃO CRISTÓVÃO LTDA, SIDNEI CARLOS PETERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA HANDE MEL LTDA - ADEGA 

COLONIAL, ZELINDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 26/2008

Código nº 43356

Vistos etc.

Compulsando detidamente o feito verifico que a carta precatória expedida 

à fl. 84 em 04/04/2008 ainda não retornou, havendo expedição de edital de 

citação sem a informação nos autos acerca da impossibilidade de citação 

da executada pessoalmente.

Desta forma, CHAMO O FEITO A ORDEM a fim de anular o edital de citação 

expedido à fl. 88-90 e 100-102.

Expeça-se ofício à Comarca de Campo Grande/MS solicitando informações 

acerca do cumprimento e devolução da carta precatória de fl. 84, com 

urgência.

Sem prejuízo, ante o teor da petição à fl. 83, indicando que os executados 

não residem na cidade Campo Grande/MS, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos informação sobre o 

novo endereço da parte executada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 56936 Nr: 789-47.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUTSCHE BANK S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARCOS MELOZZI, ÂNGELO CARLOS 

MARONEZZI, GLEICE MATOS MARONEZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO GREGO DE 

GUIMARÃES CARDOSO - OAB:77.333 / mg, MIRELLA GUEDES 

CAMPELO - OAB:203715/SP, WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 56936

Visto, etc.

 Tendo em vista a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de 

Apelação n. 25.053/2017, interposto nos embargos (n. 56939) opostos a 

presente execução, conforme decisão de fl. 901, AGUARDE-SE o 

julgamento definitivo do apelo supracitado.

Intimem-se.

Sorriso/MT, 23 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 54853 Nr: 5159-06.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUTSCHE BANK S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICE MATOS MARONEZZI, EDSON MARCOS 

MELOZZI, ÂNGELO CARLOS MARONEZZI, EDNILSON ANTONIO MELOZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO GREGO DE 

GUIMARÃES CARDOSO - OAB:77.333 / mg, MIRELLA GUEDES 

CAMPELO - OAB:203715/SP, WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348, 

MATEUS MENEGON - OAB:, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Código nº: 54853

Visto, etc.

 Tendo em vista a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de 

Apelação n. 27039/2017, interposto nos embargos (n. 54854) opostos a 

presente execução, conforme decisão de fl. 767v, AGUARDE-SE o 

julgamento definitivo do apelo supracitado.

Intimem-se.

Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101185 Nr: 4023-32.2013.811.0040

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 310 de 1025



 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLISMAR ELOI BERLATTO, ROZEANI BEDIN 

FOLLEN BERLATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 Processo nº: 4023-32.2013.811.0040

Código Apolo nº: 101185

Vistos, etc.

Tendo em vista que a caução real sobre o imóvel ofertado pela parte 

exequente foi dada para garantir eventuais danos da ordem arresto, 

havendo a liberação do objeto do arresto conforme determinação às fls. 

234-235 a caução torna-se desnecessário, razão pela qual DEFIRO o 

pedido às fls. 249-250.

 Expeça-se competente termo de liberação da caução.

Sem prejuízo, intime-se o advogado Marcelo da Pieve (OAB/MT nº 

11.284-A) para regularizar o substabelecimento apresentado à fl. 233, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Sobrevindo o novo substabelecimento, intime-se os executados da 

decisão às fls. 234-235, na pessoa do novo procurador, via DJe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 91703 Nr: 3601-91.2012.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ROGÉRIO PIOVESAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 Código nº: 91703

Visto, etc.

 MANIFESTE-SE a perita acerca do valor sugerido pelo autor à fl. 192.

Havendo concordância, INTIME-SE o requerente para que proceda ao 

depósito do valor, no prazo de 05 (cinco) dias, procedendo-se ao 

cumprimento dos demais comandos de fl. 190.

Caso contrário, RETORNEM conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126713 Nr: 3430-32.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJD SINALIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

PAMPADO CASQUEL BERFOLIA - OAB:203.166, JAIANI CELLA - 

OAB:20305/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Assim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.Inexistindo outras questões 

preliminares arguidas ou que devam ser conhecidas de ofício, dou por 

saneado o processo.Em atenção aos fatos argumentados nos autos, a 

prova recairá sobre os fatos controvertidos, ou seja, aqueles afirmados 

por uma parte e contestados pela outra. Como pontos controvertidos, fixo: 

(i) existência do negócio jurídico entre as partes e (ii) comprovação da 

mora.Para elucidação do ponto fixado, defiro a produção de prova 

documental consistente nos documentos já colacionados aos autos, bem 

como a colheita de prova oral e testemunhal.Inexistindo previsão legal, 

convenção das partes e peculiaridades do caso em exame que 

recomendem a distribuição do encargo de forma diversa, o ônus da prova 

é distribuído conforme previsão do artigo 373, inc. I e II do Código de 

Processo Civil. As questões de direito relevantes para a decisão de mérito 

são aquelas deduzidas pelas partes, inexistindo questões de direito 

diversas daquelas já suscitadas nos autos. Para a colheita da prova oral, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 08 de maio 

de 2019, às 14h00min.Desde já fica (m) o (s) advogado (s) da (s) parte 

(s) cientificado (s) de que cabe a ele (s) o dever de informar ou intimar a 

testemunha por ele (s) arrolada da audiência supra, dispensando-se a 

intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo nas hipóteses previstas 

nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever 

de juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º).Caso seja requerido 

depoimento pessoal por algumas das partes, determino, desde já, a sua 

intimação pessoal para comparecimento a solenidade, sob pena de 

confesso, artigo 385, §1°.Intimem-se as partes para comparecimento a 

solenidade.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 157785 Nr: 7943-09.2016.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DA ROCHA LOURES REICHMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PEDRO DA S. 

MACHADO - OAB:7459-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7943-09.2016.811.0040

Código Apolo nº: 157785

Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca da petição 

juntada às fls. 36-40, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem os autos conclusos.

Sorriso/MT, 23 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 183028 Nr: 10894-39.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALI MARIA FRANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON LAURO SCHMIDT - 

OAB:11612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.Tendo em vista 

que a parte autora demonstrou desinteresse na realização da audiência 

de conciliação e que a dívida que pretende compensar nesta ação está 

sendo discutida nos autos em apenso (código nº 17074) por pelo menos 

15 (quinze) anos sem notícias de composição amigável das partes, deixo 

de designar a audiência de conciliação, a fim de evitar diligências 

infrutíferas, ressaltando que a qualquer tempo as partes poderão optar 

pela realização de composição judicial ou extrajudicial nos autos.Cite-se a 

parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação.Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos:Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado;Havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais;Em sendo 

apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá 

apresentar resposta à reconvenção.Após, INTIMEM-SE as partes para 

que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua 

relevância.Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as 

questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 

ultrapassados pela jurisprudência reiterada.CUMPRA-SE, expedindo-se o 
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necessário.Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 41462 Nr: 4289-29.2007.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BINOTTI ARMAZENS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES HERINGER LTDA, CÍCERO 

ALBERTO DALMOLIN, JANDIRA MARIA DAL MOLIN, ALBERTO DAL 

MOLIN, BANCO DO BRASIL S/A, CARGILL AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENE CORASSA - OAB:4972-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI FAXO - OAB:59.455, DELCIO 

ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - OAB:5346-B, NEVIO 

MANFIO - OAB:16226-B

 Código nº: 41462

Visto, etc.

 CUMPRA-SE o despacho de fl. 102.

Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 36630 Nr: 5704-81.2006.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE PATICHERE CHICHANOSKI - menor, 

AGNALDO CHICHANOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA FINGER 

MASCARELLO - OAB:9.669-A, GISELE PICOLLI VALENDORFF - 

OAB:6407-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, 

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/ 4284, WILLIAN 

PEREIRA MACHIAVELLI - OAB:4.617

 Processo nº: 5704-81.2006.811.0040

Código Apolo nº: 36630

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de designação de nova audiência de conciliação às 

fls. 654-655, informando que o menor, autor da ação, não estava 

devidamente representado durante a celebração do acordo, aduzindo que 

a guarda do menor passou a ser da genitora, Maria Chichanoski.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a sentença que homologou o acordo 

realizado em audiência transitou em julgado, conforme certidão à fl. 650, 

de modo que, o requerimento realizado pelo autor às fls. 654-655 não é a 

via adequada para rediscutir a coisa julgada.

Assim, INDEFIRO o pedido às fls. 654-655.

Arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 23 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 21464 Nr: 1707-61.2004.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGBE, WRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 Processo nº: 1707-61.2004.811.0040

Código Apolo nº: 21464

Vistos, e etc.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida nestes autos.

Considerando que a parte autora, instada a se manifestar, pugnou pelo 

aguardo do cumprimento da medida cautelar nos autos em apenso, e 

tendo transcorrido o prazo do art. 475-J, § 5º, do CPC/1973, vigente à 

época da sentença, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Anoto que o arquivamento do feito não impedirá a apreciação de novo 

pedido do autor quanto ao cumprimento da sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 45312 Nr: 2257-17.2008.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA JUSSARA HOPPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANTUN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA ou PAIOL COMERCIAL AGRÍCOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDIMAR ROMMEL - 

OAB:8238-B

 Consigne-se, desde já, que se a penhora atingir bens gravados por 

penhor, hipoteca, anticrese, alienação fiduciária, usufruto, uso, habitação, 

promessa de compra e venda, superfície, enfiteuse, concessão de uso 

especial para fins de moradia, concessão de direito real de uso, penhora 

de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada, penhora de 

coisa pertencente a terceiro garantidor, penhora anteriormente averbada; 

ou tratando-se de penhora de bem indivisível, deverão ser intimados os 

interessados, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 

804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC; bem como se a penhora atingir bem imóvel ou direito real 

sobre imóvel, será intimado, também, o cônjuge do executado, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC.Havendo pedido de penhora online, façam-me os 

autos conclusos para as deliberações pertinentes.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107293 Nr: 10287-65.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI PAULO GELLER, FUTURA INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIDERA SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIANPAOLO ZAMBIAZI 

BERTOL ROCHA - OAB:86.425, MAURO RUBENS FRANCO TEIXEIRA - 

OAB:82357/MG

 Autos nº: 10287-65.2013.811.0040

Código nº: 107293

Visto, etc.

 CUMPRA-SE o determinado à fl. 192v.

RETIFIQUE-SE a atuação, na forma postulado às fls. 210/211.

Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106385 Nr: 9452-77.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILAMAR ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR ANTONIO GRANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1895-73.2013.811.0040
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Código nº: 90256

Visto, etc.

 MANIFESTE-SE a Fazenda Estadual, no prazo de 10 (dez) dias.

INTIME-SE a inventariante para, no prazo de 10 (dez) dias, a) colacionar 

aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, Certidão Negativa de Testamento em 

nome do falecido, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados, devendo ser observada a orientação contida no 

Provimento n. 56, de 14 de julho de 2016 do Conselho Nacional de Justiça 

– CNJ; b) apresentar as últimas declarações, caso pretenda emendar, 

aditar ou completar as primeiras (art. 636, CPC), devendo ainda comprovar 

o saldo da conta bancária em que depositados os valores oriundos da 

reclamação trabalhista ajuizada pelo de cujus (fls. 91/92), bem como 

indicar a forma de pagamento das dívidas aludidas nas declarações; e c) 

se mantido o teor das primeiras declarações, independentemente de 

manifestação dos demais herdeiros/interessados e Fazendas Públicas, 

deverá a inventariante apresentar o cálculo do tributo (art. 637, CPC).

Juntado o cálculo do tributo, MANIFESTEM-SE os demais 

herdeiros/interessados, no prazo comum de 05 (cinco) dias, que correrá 

em cartório, e, em seguida, a Fazenda Pública (art. 638, CPC).

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85468 Nr: 4809-47.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO EDSON DAL PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A (CLARO), CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846/MT, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - 

OAB:8196

 INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida no total, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 

cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o valor da execução, conforme § 1º, do art. 

523, do CPC/2015.Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

deverá a Gestora Judiciária deverá certificar o ocorrido nos autos, e 

expedir, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, nos termos do disposto no art. 523, § 3º do CPC. 

Oferecida impugnação ao cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE 

quanto à tempestividade, e INTIME-SE o credor para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 91397 Nr: 2948-89.2012.811.0040

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UMDSESL-M, FRS, SFGRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE YASSUDA - 

OAB:8875-B

 Processo nº: 2948-89.2012.811.0040

Código nº: 91397

Vistos, etc.

CERTIFIQUE-SE quanto ao trânsito em julgado da sentença de fls. 118/120.

Transitada em julgado, INTIME-SE a parte autora para promover o de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias. Sem manifestação, ARQUIVEM-SE, sem 

prejuízo de posterior desarquivamento a pedido da parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 90256 Nr: 1895-73.2012.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GORETE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLESTONY ALVES NUNES - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1895-73.2013.811.0040

Código nº: 90256

Visto, etc.

 MANIFESTE-SE a Fazenda Estadual, no prazo de 10 (dez) dias.

INTIME-SE a inventariante para, no prazo de 10 (dez) dias, a) colacionar 

aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, Certidão Negativa de Testamento em 

nome do falecido, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados, devendo ser observada a orientação contida no 

Provimento n. 56, de 14 de julho de 2016 do Conselho Nacional de Justiça 

– CNJ; b) apresentar as últimas declarações, caso pretenda emendar, 

aditar ou completar as primeiras (art. 636, CPC), devendo ainda comprovar 

o saldo da conta bancária em que depositados os valores oriundos da 

reclamação trabalhista ajuizada pelo de cujus (fls. 91/92), bem como 

indicar a forma de pagamento das dívidas aludidas nas declarações; e c) 

se mantido o teor das primeiras declarações, independentemente de 

manifestação dos demais herdeiros/interessados e Fazendas Públicas, 

deverá a inventariante apresentar o cálculo do tributo (art. 637, CPC).

Juntado o cálculo do tributo, MANIFESTEM-SE os demais 

herdeiros/interessados, no prazo comum de 05 (cinco) dias, que correrá 

em cartório, e, em seguida, a Fazenda Pública (art. 638, CPC).

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 43778 Nr: 726-90.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ CAMPONOGARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 Código nº: 43778

Visto, etc.

 Petição de fls. 128/131: DEFIRO o pedido. Isso porque se observa que o 

embargante, de fato, ficou impedido de ter acesso ao processo após a 

publicação da sentença, uma vez que o advogado da embargada fez 

carga dos autos em 20/06/2016, data em que publicada a sentença, 

devolvendo-os apenas em 08/07/2016, após intimação na forma do artigo 

234 do CPC.

 Assim, restituo o prazo recursal ao embargante, que terá início com a 

publicação da presente decisão.

Intimem-se.

Sorriso/MT, 23 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36545 Nr: 5660-62.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO PARZIANELLO, ROSANE 

MARIA BUENO PARZIANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CORRÊA - 

OAB:20604-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a)ANA PAULA 

CORREA, para devolução dos autos nº 5660-62.2006.811.0040, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200530 Nr: 9929-27.2018.811.0040

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDSP, MHKM, RHC, VS, AESDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA CERENA CARVALHO - 

OAB:24035/O

 intimação da advogada ELISA CERENA CARVALHO, para que devolva os 

autos imediatamente ao cartorio, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 145400 Nr: 1652-90.2016.811.0040

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JWRF, AYRTON CARLOS RODRIGUES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 145400

Vistos etc.

DÊ-SE vistas ao Ministério Público Estadual para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se acerca do pedido de intervenção da empresa 

Marciley Dias Lopes ME, como assistente nos autos (fls. 348-359).

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Sorriso - MT, 26 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 175945 Nr: 6643-75.2017.811.0040

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RONICLEITON CASO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA TANAKA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MÁRCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base na análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença.No caso em tela, verifico a 

ausência de elementos satisfatórios para análise do pedido liminar, vez 

que embora a menor seja reconhecidamente filha do autor, dando a este o 

direitos inerentes a guarda e convívio, fato é que a situação traz outras 

peculiaridades, vez que a alegação do autor quanto a ausência de 

convívio com a menor por 03 (três) anos torna temerária a alegação de 

tentativa de visitas, notadamente pelo grande lapso temporal de três anos 

decorrido e as informações nos autos em apenso que dão conta da 

iniciativa da requerida pela tentativa de acordo amigável entre as 

partes.Além disso, a decisão às fls. 44-45 oportunizou ao autor o direito 

de visitas assistidas a menor, postergando a analise do primeiro pedido 

liminar contido na peça vestibular, a fim de recolher maiores informações 

acerca das condições psicológicas e sociais das partes para a correta 

análise do pedido.Desta forma, verifico que o autor não trouxe prova de 

que houve substanciosa alteração da situação encontrada quando do 

proferimento da decisão às fls. 44-45, permanecendo a necessidade de 

aferir melhor a situação psicossocial das partes para a concessão do 

pedido de convívio em referência ao princípio do melhor interesse da 

criança.Ademais, resta ausente o requisito o perigo da demora, vez que 

fora concedido ao autor o direito de visitas à filha. Assim, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência às fls. 58-60.Intime-se o autor para que se 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, informando novo endereço da 

requerida.Oficie-se a Comarca de Cuiabá/MT requisitando informações 

acerca da carta precatória expedida à fl. 47.Sobrevindo informação do 

novo endereço, proceda-se o cumprimento das demais determinações às 

fls. 44-45.Cumpra-se, expedindo o necessário.Sorriso/MT, 26 de 

novembro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 150841 Nr: 4549-91.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21118/O, CREA MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:19291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4549-91.2016.811.0040

Código Apolo nº: 150841

Vistos, etc.

Considerando que a requerida ainda não foi citada nestes autos e a 

informação contida nas certidões dos oficiais de justiça nos autos em 

apenso acerca da alteração de endereço da requerida, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o novo endereço 

da requerida, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82547 Nr: 1450-89.2011.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LELIANE ALMEIDA DOS SANTOS NATALI, YRN, YMN, 

YGN, YMN, YDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE EVANDRO NATALI - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1450-89.2011.811.0040

Código Apolo nº: 82547

Vistos, etc.

Considerando que é dever das partes “declinar, no primeiro momento que 

lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde 

receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer 

qualquer modificação temporária ou definitiva”, conforme art. 77, V, do 

CPC, reputo como válida a intimação realizada no endereço da 

inventariante, ante o teor da certidão à fl. 71.

Assim, intime-se a parte autora, pessoalmente e via DJe, na pessoa de 

seu(a) advogado(a), para se manifestar nos autos, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, §1º do CPC/15.

Após, concluso para as deliberações pertinentes.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 89504 Nr: 1099-82.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO VALMIR FRITSCH, EDUARDO FRITSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, VALDIRENE 

MARCHIORO, DANILO BORIN CONCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELA FILIPETTO 

BOUCHARDET - OAB:7248/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, jose 

arnaldo janssen nogueira - OAB:19.081-a, OSVALDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:6013/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A, 

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/ 4284, WILLIAN 

PEREIRA MACHIAVELLI - OAB:4.617

 Código: 89504.

Vistos etc.
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Previamente à análise do requerimento de fl. 264, REMETAM-SE os autos o 

Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação do recurso de apelação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Sorriso–MT, 26 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 81778 Nr: 633-25.2011.811.0040

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALD RUDÁ RENNER - 

OAB:2808-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o relato do necessário, DECIDO. Conforme mencionado foi proferida 

sentença de homologação de acordo que resolveu o mérito do feito, 

embora não haja certidão de trânsito em julgado, evidencia-se que não 

houve interposição de qualquer recurso nos autos. Desse modo a análise 

dos autos deverá se ater apenas quanto as determinações contidas na 

sentença, qual seja, a necessidade de acompanhamento das visitas 

realizadas pela autora pela equipe técnica deste juízo, razão pela qual os 

pedidos de oitiva da menor e designação de nova audiência não merecem 

ser acolhidos. Quanto o pedido de realização de novo estudo psicossocial 

verifico que este resta prejudicado vez que não há nos autos informação 

do atual endereço da autora o que impossibilita a realização do trabalho da 

equipe técnica. Outrossim, o último estudo psicológico realizado conclui 

pela desnecessidade do acompanhamento da psicóloga do juízo nas 

visitas realizadas, apontando assim ausência de prejuízo no modelo de 

visitas acordado entre as partes. Por último, com relação a verificação de 

alienação parental anoto que o feito não comporta espaço para novas 

discussões, em que pese a importância da elucidação desta questão, a 

indicação de alienação parental deve respeitar o princípio do contraditório 

e da ampla defesa, o que não é mais possível neste feito dado o seu 

trânsito em julgado. Assim, ante o exposto, INDEFIRO os pedidos às fls. 

52-54. Cientifique-se o Ministério Público. Após, arquivem-se os autos com 

as baixas de estilo. Cumpra-se. Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 150802 Nr: 4529-03.2016.811.0040

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, FTM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

OAB:DEFENSOR PÚBLIC, ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CREA MÁRCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19291/MT

 Processo nº: 4529-03.2016.811.0040

Código Apolo nº: 150802

Vistos, etc.

Considerando que é dever das partes “declinar, no primeiro momento que 

lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde 

receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer 

qualquer modificação temporária ou definitiva”, conforme art. 77, V, do 

CPC, reputo como válida a intimação realizada no endereço da autora, ante 

o teor da certidão à fl. 313.

Indefiro o pedido à fl. 316-317, primeiro porque é responsabilidade da 

própria autora fornecer o seu novo endereço; segundo, porque a petição 

sequer esta assinada pela procuradora.

Assim, intime-se a parte autora, pessoalmente e via DJe, na pessoa de 

seu(a) advogado(a), para se manifestar nos autos, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, §1º do CPC/15.

Após, concluso para as deliberações pertinentes.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 25427 Nr: 96-39.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGINO BEDIN, GUSTAVO FAGUNDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALFONSO STANISZEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON BEDIN - OAB:11444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:12222/MT, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:6312-A

 Código nº: 25427.

Vistos etc.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida por Argino 

Bedin, que cedeu o direito sobre o processo ao cessionário Gustavo 

Fagundes da Silva, em desfavor do executado Carlos Alfonso Staniszeski, 

todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro a parte exequente requereu a desistência do feito à 

fl. 361 e fl. 363.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Sem delongas desnecessárias, analisando o feito, verifico a desistência 

da parte autora em prosseguir com o feito, sendo que a extinção da ação 

sem resolução do mérito se impõe, nos termos do art. 775 do CPC.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil.

Custas processuais recolhidas na inicial.

Transitada em julgado a presente sentença, o que deverá ser previamente 

certificado nos autos, arquivem-se os autos, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.

Publique-se. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83388 Nr: 2403-53.2011.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 83388

Vistos, etc.

MANIFESTE-SE a Fazenda Estadual acerca da petição de fls. 126/137. 

Prazo: 15 (quinze) dias.

No mais, uma vez que os demais herdeiros não estão representados por 

advogado nos autos, INTIME-SE a inventariante para que promova a 

citação dos herdeiros, declinando os endereços respectivos. Prazo: 15 

(quinze) dias.

Atendido, CITEM-SE os herdeiros, na forma do artigo 626 do CPC.

Concluídas as citações, DÊ-SE vista às partes, em cartório e pelo prazo 

comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as primeiras 

declarações (art. 627, CPC).

Após, RETORNEM conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119659 Nr: 10245-79.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEI FRANCIO, ADRIANA ZIBETTI FRANCIO, LUCIANE 

FRANCIO GARAFFA, GILVAN JOSÉ GARAFFA, RAFAELE FRANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:11.612/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAGIB KRUGER - OAB:4419, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT
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 Código Apolo nº: 119659

Vistos, etc.

DEFIRO o pleito de fl. 257. Para tanto, RETIFIQUE-SE a autuação, na forma 

postulada.

Após, RETORNEM conclusos para saneamento, sem prejuízo do exame do 

cabimento do julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 56851 Nr: 705-46.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI FRANCIO, ADRIANA ZIBETTI FRANCIO, 

LUCIANE FRANCIO GARAFFA, GILVAN JOSÉ GARAFFA, RAFAELE 

FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:11.612/MS

 Código Apolo nº: 56851

Vistos, etc.

DEFIRO o pleito de fl. 164. Para tanto, RETIFIQUE-SE a autuação, na forma 

postulada.

Outrossim, no que tange ao pedido de penhora de fls. 166/171, INTIME-SE 

o credor a fim de que junte, no prazo de 20 (vinte) dias, cópia atualizada 

das matrículas dos imóveis cuja constrição é pretendida.

Atendido, RETORNEM conclusos.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 47101 Nr: 4041-29.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE SELINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 

DIREITOS CREDITORIOS, OI MÓVEL S/A -BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RADINS - OAB:8538-a, 

JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B .MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:6.835, JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:126.504

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o cumprimento de sentença, na 

forma do artigo 924, II, c/c artigo 513, caput, ambos do Código de 

Processo Civil.Por outro lado, INDEFIRO o pedido de fl. 436, uma vez que o 

excesso de pagamento decorreu do depósito suplementar realizado pela 

co-executada Oi Móvel S/A.Preclusa essa sentença, EXPEÇA-SE alvará 

de levantamento em favor do credor, no importe de R$ 45,28 (atualizado 

até 26/05/2015 – fl. 434), acrescido dos respectivos rendimentos da conta 

de depósito, devendo o saldo remanescente ser restituído à executada Oi 

Móvel S/A, na conta bancária indicada à fl. 438. Publique-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 39780 Nr: 2621-23.2007.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIERA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, MILENA PIRAGINE - OAB:MT 17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 PROCEDA-SE à liberação ao credor mediante alvará.Transcorrido o prazo 

sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, do NCPC), sem prejuízo da 

expedição do mandado de penhora, avaliação e intimação (art. 523, § 3º, 

do NCPC), o que desde já determino.Havendo impugnação ao cumprimento 

de sentença, manifeste-se o exequente.Caso impugnada a avaliação, esta 

no prazo de 05 dias, manifeste-se o avaliador judicial e a parte contrária, 

também em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão 

(art. 872, § 2º, do NCPC).Mesmo em caso de impugnação, salvo se 

concedido efeito suspensivo por decisão expressa, deverá o credor 

informar se tem interesse em adjudicar o bem penhorado, ou levá-lo a 

alienação particular, por valor não inferior ao da avaliação, no prazo de 05 

dias.Consigne-se, desde já, que se a penhora atingir bens gravados por 

penhor, hipoteca, anticrese, alienação fiduciária, usufruto, uso, habitação, 

promessa de compra e venda, superfície, enfiteuse, concessão de uso 

especial para fins de moradia, concessão de direito real de uso, penhora 

de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada, penhora de 

coisa pertencente a terceiro garantidor, penhora anteriormente averbada; 

ou tratando-se de penhora de bem indivisível, deverão ser intimados os 

interessados, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 

804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC; bem como se a penhora atingir bem imóvel ou direito real 

sobre imóvel, será intimado, também, o cônjuge do executado, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC.Havendo pedido de penhora online, façam-me os 

autos conclusos para as deliberações pertinentes.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 5233 Nr: 740-89.1999.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

FERRARIN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMEDE STELLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Processo nº: 740-89.1999.811.0040

Código nº: 5233

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de fls. 138/139.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 8380 Nr: 240-86.2000.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHAVES BARCELLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMEDE STELLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Processo nº: 240-86.2000.811.0040

Código nº: 8380

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de fls. 263/264.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 127710 Nr: 4036-60.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIO CARLOS GANZATTO, NEIDA MARIA 

FELIMBERTO GONZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHÃES 

FERRARI - OAB:OAB/MT 13.985-B

 Processo nº: 4036-60.2015.811.0040

Código nº: 127710

Vistos, etc.

CUMPRA-SE o que determinado á fl. 135.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125356 Nr: 2621-42.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO CARLOS GANZATTO, NEIDA MARIA 

FELIMBERTO GONZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:13985/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 Processo nº: 2621-42.2015.811.0040

Código nº: 125356

Vistos, etc.

CUMPRA-SE integralmente a decisão de fls. 82/83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 38444 Nr: 1304-87.2007.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE POLATO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SCHLLEMER DOS SANTOS - espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1304-87.2007.811.0040

Código nº: 38444

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de fl. 129/130.

Para tanto, DESIGNO o dia 10/12/2018, às 16h:00min, para o 

comparecimento dos pretensos renunciantes na Secretaria Judiciária 

desta 2º Vara Cível, a fim de que assinem o termo de renúncia à herança.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 53854 Nr: 4167-45.2009.811.0040

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE POLATO DOS SANTOS, JOSE SCHLLEMER 

DOS SANTOS - espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 53854

Vistos, etc.

AGUARDE-SE o cumprimento das determinações lançadas nos autos em 

apenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 37227 Nr: 89-76.2007.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGB, GDBM, GDBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 37227

Vistos, etc.

Inexistindo notícia de que a ação trabalhista tramita em segredo de justiça, 

INDEFIRO o pedido de fl. 185, pelo que DETERMINO à inventariante que 

informe o número do processo, bem como junte a cópia do alegado acordo 

entabulado entre as partes da lide trabalhista. Prazo: 15 (quinze) dias.

Após, DÊ-SE vista ao MPE.

INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 131677 Nr: 6214-79.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR PASQUALOTTO, LIZETE 

TEREZINHA DE CARLI PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT, FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 Código nº: 131677

Visto, etc.

 CERTIFIQUE-SE quanto ao decurso do prazo estabelecido à fl. 67.

Após, RETORNEM conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 149671 Nr: 3976-53.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR PASQUALOTTO, LIZETE TEREZINHA DE 

CARLI PASQUALOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Código nº: 149671

Visto, etc.

 AGUARDE-SE o cumprimento do que determinado, nesta data, nos autos 

em apenso.

Após, RETORNEM conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83631 Nr: 2711-89.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ANTONIO MASCARELLO, ANTONIO 

LEUCIR MASCARELLO, CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 83631

Visto, etc.

 INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias: a) 

promova a citação da devedora Clair Clementina Mascarello, sob pena de 

extinção do processo, sem exame de mérito, em relação à executada 

supra; b) junte cópia atualizada da matrícula do imóvel penhorado às fls. 

135/136; e c) apresente cálculo atualizado do crédito objeto da execução.

INTIME-SE, por via postal, o executado Eduardo Antônio Marcarello, acerca 

da penhora e da avaliação do bem supramencionado, nos termos dos 

artigos 841 e 872 do CPC. Prazo para manifestação do devedor: 10 (dez) 

dias.

Após, CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 138955 Nr: 10113-85.2015.811.0040

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ANTONIO MASCARELLO, CLAIR 

CLEMENTINA MASCARELLO, ANTONIO LEUCIR MASCARELLO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 Código nº: 138955.

Visto, etc.

 CERTIFIQUE-SE quanto ao trânsito em julgado da sentença de fls. 

161/162, transladando-se cópia das decisões de fls. 144/149 e 161/162 

para os autos principais (cód. 83631, em apenso), caso ainda não 

providenciado.

Após, ARQUIVE-SE estes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 138956 Nr: 10114-70.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ANTONIO MASCARELLO, CLAIR 

CLEMENTINA MASCARELLO, ANTONIO LEUCIR MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A

 Código nº: 138956

Visto, etc.

 INTIMEM-SE as partes quanto ao eventual interesse na produção de 

provas.

Após, RETORNEM conclusos para saneamento, sem prejuízo do exame do 

cabimento do julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125960 Nr: 2985-14.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO DALBEN, ROSANGELA ZANCHET DALBEN, 

EVANIR DE ROSSI DALBEN, NELSON DALBEN, ANDRÉ DIOGO DALBEN, 

RAFAEL DALBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELFINO CASAVECHIA, AMÉLIA COSTA 

CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - 

OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Código nº: 125960

Visto, etc.

 Compulsando os autos, verifico que os embargantes, que não são 

beneficiários da justiça gratuita, não recolheram, ao que tudo indica, as 

custas do processo.

Desse modo, INTIMEM-SE, os embargantes a fim de que procedam ao 

recolhimento das custas do processo, no prazo de (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC).

 Após, CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82923 Nr: 1868-27.2011.811.0040

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIDES DALBEN, JORGE DALBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELFINO CASAVECHIA, AMÉLIA COSTA 

CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:8718/MT, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046

 Código nº: 82923

Visto, etc.

 CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da decisão de fls. 102/104.

Após, ARQUIVEM-SE estes autos, com as baixas de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82917 Nr: 1862-20.2011.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIDES DALBEN, JORGE DALBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELFINO CASAVECHIA, AMÉLIA COSTA 

CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:8718/MT, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046

 Código nº: 82917

Visto, etc.

 Em relação ao pedido dos embargados de devolução do prazo para 

apresentação das razões finais escritas, CERTIFIQUE-SE a Secretaria 

Judiciária quanto à alegação de fl. 204, relativa ao período de carga dos 

autos pelos embargantes.

 DÊ-SE vista dos autos aos embargantes quantos aos documentos de fls. 

205/284. Prazo: 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 57910 Nr: 1567-17.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELFINO CASAVECHIA, AMÉLIA COSTA CASAVECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DALBEN, ORIDES DALBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE MATTOS PEREIRA 

- OAB:8718/MT, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272

 Código nº: 57910

Visto, etc.

 INTIMEM-SE os exequentes para que impulsionem o feito, requerendo as 

medidas que entender cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção anômala do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 94859 Nr: 6640-96.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EDSON PEREIRA DOS SANTOS, SILVONEI 

RODRIGUES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640-MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16300-MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858-A

 Vistos, etc.

Compulsando os autos verifico que o Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não Padronizáveis PCG Brasil Multicarteira juntou o anexo I às 

fls. 216-218, relativo ao termo de cessão de crédito juntado às fls. 

186-188.

Assim, sanada a irregularidade apontada na decisão anterior e 

evidenciando a prova da inclusão do crédito executado no termo de 

cessão de crédito, DEFIRO o pedido de substituição processual, 

substituindo o polo ativo da demanda, para incluir Fundo de Investimento 

em Direitos Creditórios Não Padronizáveis PCG Brasil Multicarteira.

Após, intime-se a parte exequente para que requeira o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 46501 Nr: 3421-17.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARDOSO LEAL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO RODRIGUES FERREIRA, JOSÉ 

MARTINS PINHO, OVÍDIO STIEVEN, ANGELITA STIEVEN PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA - OAB:13076, 

ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, CAROLINE LOCATELLI 

- OAB:11821, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 546-A-MT, 

JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, MARCELO LINCOLN ALVES SILVA - OAB:8780-E, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Vistos, e etc.

Compulsando detidamente os autos verifico que o autor foi devidamente 

intimado para recolher as taxas para o cumprimento do mandado (fl. 434), 

entretanto o exequente se manifestou às fls. 435-436 sem, contudo, 

trazer prova do recolhimento.

Desta forma, considerando que as determinações contidas na decisão às 

fls. 432-433 estão pendentes de recolhimento de taxa judiciária, intime-se 

a parte exequente novamente, para que comprove o pagamento em 05 

(cinco) dias.

Comprovado o pagamento tempestivamente, providencie o cumprimento de 

todas as determinações contidas na decisão às fls. 432-433.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 3520 Nr: 509-04.1995.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO XODÓ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMAR GOBBI, CARLOS BOARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MATIAS - OAB:1857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Admar Gobbi à fl. 531 

contra a decisão proferida à 529-530.

Aduz que a decisão proferida não esclareceu a forma de rateio dos 

honorários advocatícios arbitrados.

 Breve é o relatório, fundamento e DECIDO.

Os presentes embargos devem ser acolhidos.

Sobre o instituto em pauta, o Novo Código de Processo Civil estabelece 

que:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

 I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

 II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar 

o juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

 Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

 I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

 II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Com efeito, a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de 

esclarecer a forma de rateio dos honorários arbitrados.

Desta forma, esclareço que os honorários arbitrados em R$ 5.000,00 

devem ser rateados de forma idêntica entre os procuradores dos 

executados, afirmando ainda que, no caso de haver escritórios de 

advocacia vinculados, a parcela deverá ser divida uma vez só a cada 

escritório de advocacia, e este deverá se incumbir de dividir entre seus 

membros.

Desse modo, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para suprir a 

omissão contida na decisão constante às fls. 529-530, nos termos acima 

expostos.

Intimem-se.

Cumpra-se as determinações da decisão às fls. 529-530.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 202460 Nr: 11023-10.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for 

o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como 

mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel 

cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as 

providencias necessárias, sob pena de devolução da missiva, 

independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC.

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 Consigne-se que caso a parte autora não seja beneficiária de AJG e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da mesma, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80621 Nr: 49-55.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI ALFREDO TURELLA - ESPOLIO, ELIANE TURELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ 

FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença proposto pelo Espólio de 

Sadi Alfredo Turella e Ziláudio Luiz Pereira, em face de Unimed Norte do 

Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico.

Determinou-se a intimação da executada às fls. 521-522.

A executada apresentou deposito judicial do valor da dívida às fls. 

524-526.

Instado a se manifestar o exequente concordou com o valor do débito 

requerendo o levantamento do valor.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. DECIDO.

Conforme se verifica dos autos o executado foi devidamente intimado da 

conversão do arresto em deposito judicial, porém deixou trancorrer o 

prazo in albis, assim o exequente pugnou pelo levantamento do produto 

deposito, afirmando o adimplemento da obrigação de entregar, impondo a 

extinção do processo.

A dizer, a entrega da coisa objeto da execução é causa de sua extinção, 

nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer 

o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então 

presente.

Pelo exposto, JULGO, por sentença, EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará de levantamento valor depositado judicialmente, em 

favor da parte exequente conforme os dados bancários às fls. 532-533.

Custas ressarcidas pela parte executada.

Sem honorários, ante o pagamento voluntário.

Decorrido o prazo recursal, certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61840 Nr: 5133-71.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNDMGCDTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ 

FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido às fls. 379-380v.

Expeça-se alvará de levantamento valor depositado judicialmente, em 

favor da parte exequente conforme os dados bancários às fls. 380.

Intime-se a executada para efetuar o pagamento do débito residual 

(ressarcimento de custas processuais) no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incorrer em multa e honorários, conforme já delineado na decisão 

às fls. 371-372.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 95023 Nr: 6833-14.2012.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO OLIVEIRA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO SALES SILVA, MARIA 

GORETE LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos para (i) DECLARAR 

EXTINTA a Execução n. 91845 (em apenso), sem resolução de mérito, na 

forma do artigo 485, IV, do CPC, no que tange à pretensão fundada no 

contrato de compra e venda de fls. 13/17 daqueles autos; e para (ii) 

DECLARAR EXTINTA a Execução n. 91845, sem resolução de mérito, na 

forma do artigo 485, VI, do CPC, no que pertine à pretensão executiva 

embasada no cheque de fl. 10 daquele feito. Em consequência, DECLARO 

EXTINTOS os presentes embargos à execução, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Defiro o pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado pelos 

embargantes.Sem custas a ressarcir, vez que não adiantadas pelos 

embargantes, beneficiários da justiça gratuita.Condeno os embargados ao 

pagamento de honorários advocatício no valor de 10% do proveito 

econômico obtido, conforme art. 85, § 2º, do CPC.Translade-se cópia 

desta sentença para autos em apenso (código nº 91845).Após o trânsito 

em julgado, INTIMEM-SE o embargante para promover o de direito no prazo 

de 10 (dez) dias. Sem manifestação, ARQUIVEM-SE, sem prejuízo de 

posterior desarquivamento a pedido da parte.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 91845 Nr: 3693-69.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO SALES SILVA, MARIA GORETE 

LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO OLIVEIRA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/MT, EMILIANA BORGES FRANÇA - OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos para (i) DECLARAR 

EXTINTA a Execução n. 91845 (em apenso), sem resolução de mérito, na 

forma do artigo 485, IV, do CPC, no que tange à pretensão fundada no 

contrato de compra e venda de fls. 13/17 daqueles autos; e para (ii) 

DECLARAR EXTINTA a Execução n. 91845, sem resolução de mérito, na 

forma do artigo 485, VI, do CPC, no que pertine à pretensão executiva 

embasada no cheque de fl. 10 daquele feito. Em consequência, DECLARO 

EXTINTOS os presentes embargos à execução, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Defiro o pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado pelos 

embargantes.Sem custas a ressarcir, vez que não adiantadas pelos 

embargantes, beneficiários da justiça gratuita.Condeno os embargados ao 

pagamento de honorários advocatício no valor de 10% do proveito 

econômico obtido, conforme art. 85, § 2º, do CPC.Translade-se cópia 

desta sentença para autos em apenso (código nº 91845).Após o trânsito 

em julgado, INTIMEM-SE o embargante para promover o de direito no prazo 

de 10 (dez) dias. Sem manifestação, ARQUIVEM-SE, sem prejuízo de 

posterior desarquivamento a pedido da parte.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82805 Nr: 1737-52.2011.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINO MARCHIORO, FERNANDO LUIZ MARCHIORO, 

NEILA SILVEIRA DE SOUZA MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 Visto, etc.

 Uma vez que os embargantes são beneficiários da justiça gratuita (fl. 96), 

REVOGO a decisão de fls. 152/154, exclusivamente no ponto em que 

determina aos requerentes o pagamento dos honorários periciais e que 

define o valor da verba honorária, tendo em vista o que preconiza o artigo 

95, § 3º, II, do CPC, a Resolução n. 232/2016 do CNJ, bem como o artigo 

554, § 4º, da CNGC/TJMT.

Desse modo, com fundamento nos artigos 1º e 2º, § 4º, da Resolução n. 

232/2016 do CNJ, tendo em conta a complexidade da matéria objeto da 

perícia, ARBITRO a verba honorária no montante correspondente ao triplo 

do valor previsto no item 1.2 da tabela de honorários anexada à resolução 

supracitada, portanto, em R$ 1.110,00 (mil cento e dez reais), que deverá 

ser pago, nos termos do artigo 95, § 3º, II, do CPC, mediante a expedição 

de certidão de crédito, pelo Estado de Mato Grosso, após a juntada do 

laudo e apresentação de eventuais esclarecimentos.

 No mais, INTIME-SE o perito nomeado à fl. 182, para que cumpra 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 

termo de compromisso, apresentando o laudo em 30 (trinta) dias. Para 

tanto, poderá o expert utilizar-se de todos os meios necessários, ouvindo 

testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam 

em poder de parte ou em repartições públicas.

Apresentado o laudo, MANIFESTEM-SE as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 433, parágrafo único, do CPC/73 (c/c 

artigo 1.047 do CPC/2015).

Após, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110185 Nr: 2426-91.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANDINI & PANDINI LTDA - PANDINI 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, ADAIR ALBERTO PANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.

 CUMPRA-SE integralmente a decisão de fls. 82, transferindo-se para a 

Conta Única o valor penhorado às fls. 83/84.

Após, INTIME-SE o credor para que informe, em 10 (dez) dias, a conta 

bancária para levantamento da quantia.

Atendido, EXPEÇA-SE alvará de levantamento.

INTIME-SE o exequente para que indique bens passíveis de penhora em 

nome do devedor, no prazo de 20 (vinte) dias. Desatendido, ficam, desde 

logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e 
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a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o artigo 1.181 da 

CGNC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 54627 Nr: 4971-13.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER MEGUIRDES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELTON LUIZ SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o exequente para que promova a citação do devedor, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção anômala do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 193389 Nr: 5996-46.2018.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASP, HSP, JMSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 193389.

Vistos etc.

 Antes de analisar o regular prosseguimento do feito, verifico que a 

matéria perseguida nos autos é de competência cível, sendo certo que, a 

partir de 16/05/2016, com a implantação do processo judicial eletrônico 

nesta Comarca (Portaria nº 162/2016-PRES/TJMT e Resolução 185/2013 

do CNJ), todas as ações de competência da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Vara Cíveis 

desta Comarca deverão, obrigatoriamente, ser protocoladas e distribuídas 

pelo meio virtual/eletrônico, excetuados àqueles descritos no art. 2º, § 1º, 

da citada Portaria, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma, PROCEDAM-SE à virtualização do presente feito, na 

plataforma eletrônica do PJE.

No mais, DÊ-SE vista ao Ministério Público para que se manifeste no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Sorriso/MT, 21 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 187940 Nr: 2883-84.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO PARIZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 187940

Vistos etc.

Cuida-se de ação de embargos à execução, promovida por Nantes 

Comércio de Produtos Agrícolas Eireli contra Fabiano Parizotto.

 Determinou-se a intimação da autora para proceder a virtualização do 

processo no sistema PJE.

Em resposta ao comando judicial, a autora informou que deixou de 

proceder a nova inclusão do processo no sistema Pje, ante a existência 

de outro processo idêntico protocolado. Desse modo, requereu o imediato 

arquivamento do feito, visando evitar duplicidade.

 Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório, fundamento e DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a presente demanda e a demanda sob 

nº 1002024-85.2017.8.11.0040 PJE, em trâmite nessa comarca, possuem 

coincidência de partes, causa de pedir e pedido, caracterizando assim 

litispendência.

Assim dispõe artigo 485 do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada;

Assim, em se tratando de matéria de ordem pública que pode ser 

reconhecida de ofício, conforme art. 485, § 3º, a extinção do feito é a 

medida que se impõe.

 Diante de todo o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso V, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas se houver, pela parte embargante.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 21 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 49293 Nr: 6448-08.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMADEU ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

PROCEDA-SE à liberação ao credor mediante alvará.Transcorrido o prazo 

sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, do NCPC), sem prejuízo da 

expedição do mandado de penhora, avaliação e intimação (art. 523, § 3º, 

do NCPC), o que desde já determino.Havendo impugnação ao cumprimento 

de sentença, manifeste-se o exequente.Caso impugnada a avaliação, esta 

no prazo de 05 dias, manifeste-se o avaliador judicial e a parte contrária, 

também em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão 

(art. 872, § 2º, do NCPC).Mesmo em caso de impugnação, salvo se 

concedido efeito suspensivo por decisão expressa, deverá o credor 

informar se tem interesse em adjudicar o bem penhorado, ou levá-lo a 

alienação particular, por valor não inferior ao da avaliação, no prazo de 05 

dias.Consigne-se, desde já, que se a penhora atingir bens gravados por 

penhor, hipoteca, anticrese, alienação fiduciária, usufruto, uso, habitação, 

promessa de compra e venda, superfície, enfiteuse, concessão de uso 

especial para fins de moradia, concessão de direito real de uso, penhora 

de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada, penhora de 

coisa pertencente a terceiro garantidor, penhora anteriormente averbada; 

ou tratando-se de penhora de bem indivisível, deverão ser intimados os 

interessados, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 

804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC; bem como se a penhora atingir bem imóvel ou direito real 

sobre imóvel, será intimado, também, o cônjuge do executado, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC.Havendo pedido de penhora online, façam-me os 

autos conclusos para as deliberações pertinentes.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 30682 Nr: 5103-12.2005.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TG-e

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 435/2005

Código Apolo nº: 30682

Vistos, etc.

Intimem-se os demais herdeiros e as fazendas públicas para se 

manifestar das últimas declarações, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 28523 Nr: 30-79.1993.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ BANDEIRA, NÁDIA BANDEIRA, 

ADEMIR BAMPI, PEDRINHO LUIZ ZANOLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS STEIN FORTES - 

OAB:16.367/MT, ANDREI RAISER - OAB:16481-MT, ANDREIA 

CRISTIANE HECK LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - 

OAB:16226-B, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração de fls. 247/248. No 

mais, ACOLHO, PARCIALMENTE, os embargos de declaração de fls. 

249/253, apenas para esclarecer que o percentual dos honorários 

advocatícios deverá incidir sobre o valor atualizado da execução. 

Intimem-se.Cumpram-se as determinações da sentença às fls. 244/246.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 38993 Nr: 1859-07.2007.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANDRA BOTTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCEMAR ILÁRIO BAUMGARDT - espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE BOTTEGA - 

OAB:15.397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 38993 . No caso, analisando os documento juntados nos 

autos, não restou comprovado a necessidade e utilidade da expedição de 

alvará, vez que os documentos juntados nos autos informam que a autora 

está desempregada desde 24/12/2007, não havendo qualquer prova da 

alteração substancial do quadro econômico o período entre a distribuição 

da ação de inventário e o requerimento de expedição de alvará. 

Outrossim, vislumbra-se que o inventário está em sua etapa final restando 

poucos atos até a consequente homologação e partilha dos bens, não 

havendo provas de que a sua espera poderá gerar consequências às 

partes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO - 

PROCEDIMENTO DO ARROLAMENTO - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ PARA ALIENAÇÃO DE BEM OBJETO DO INVENTÁRIO - 

NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – NÃO DEMONSTRADA A 

URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A ALIENAÇÃO – RECURSO 

DESPROVIDO.Ainda que se trate de inventário na forma de arrolamento, 

para que seja autorizada a expedição de alvará para a alienação de bem 

objeto do inventário, é imprescindível que sejam prestadas as contas e 

depositado em Juízo o produto da venda, a fim de preservar os interesses 

prioritários do Fisco e também de possíveis credores.Não ficou 

demonstrada a necessidade e utilidade da expedição de alvará para 

alienação do bem, objeto do inventário, quando o procedimento do 

arrolamento já está em sua fase final, dependendo apenas que a 

inventariante promova as diligências necessárias para homologação da 

partilha. (TJMT – Ag 1001620-23.2018.8.11.0000, Des. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de fl. 134-135. Intimem-se as partes, Ministério Público 

e Fazendas Públicas, para que se manifestem das últimas declarações 

apresentadas. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Sorriso/MT, 27 de 

novembro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100662 Nr: 3444-84.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERGILIO ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3444-84.2013.811.0040

Código Apolo nº: 100662

Vistos, etc.

Defiro o pedido à fl. 53.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem descrito à fl. 47, no 

endereço indicado à fl. 53.

Realizada a penhora e avaliação, intimem-se as partes para se 

manifestarem em 05 (cinco) dias.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 53938 Nr: 4245-39.2009.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR JOSE BATISTELLI, DALMIR LUIZ BATISTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS STEFANELLO SCAPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:6877MS OU 7459A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, NÍVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB: 8.911/MT

 Processo nº: 4245-2009.811.0040

Código Apolo nº: 53938

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de penhora no rosto dos autos de ação de 

desapropriação em trâmite na Justiça Federal, Subseção Judiciária de 

Sinop/MT, sob o nº 1000290-58.2018.4.01.3603, aduzindo que no referido 

processo existe um crédito em favor dos executados, em valor superior 

ao débito executado nestes autos.

DECIDO.

Tendo em vista que a busca no sítio eletrônico do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região pelo processo da ação de desapropriação indicado 

no pedido às fls. 333-336, nº 1000290-58.2018.4.01.3603, restou 

infrutífera, DETERMINO a intimação da parte exequente para que traga aos 

autos certidão de inteiro teor do processo indicado para realização de 

penhora nos rosto dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 31508 Nr: 711-92.2006.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS RAFAEL WEBER STEFFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARKATY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO EXPEDITO FRANZONI - 

OAB:6036-A, NORMA TEREZINHA FRAZONNI - OAB:4838-B

 Código nº 31508

Vistos etc.

Tendo em vista que a parte exequente foi devidamente intimada, não 

indicou bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente o feito, por 01 (um) 

ano, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, o qual 

deve retratar apenas o conjunto de feitos que estejam a demandar 

providência judicial imediata, conforme art. 1º do Provimento 84/2014 da 

CGJ.
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Findo o prazo supramencionado, deverá a parte exequente se manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas. A intimação deverá ser feita nos moldes do art. 1º, § 2º do 

Provimento 84/2014 da CGJ.

Decorrido o prazo supramencionado, venham os autos conclusos para as 

devidas deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso/MT, 27 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 31012 Nr: 226-92.2006.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRWS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIECL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO EXPEDITO FRANZONI - 

OAB:6036-A, NORMA TEREZINHA FRAZONNI - OAB:4838-B

 Código Apolo nº: 31012

Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJE, na pessoa de seu(a) 

advogado(a), para se manifestar nos autos, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, §1 do CPC/15.

Após, concluso para as deliberações pertinentes.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 27 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106913 Nr: 9931-70.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARQUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 Processo nº: 9931-70.2013.811.0040

Código Apolo nº: 106913

Vistos, etc.

Considerando a requerida informou a realização do depósito judicial às fls. 

178-178v, postergo a analise do pedido à fls. 180-182, a fim de intimar a 

parte autora para que se manifeste quanto ao valor depositado, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Após, voltem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120641 Nr: 9688-92.2014.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA APARECIDA MARTINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO GANDOLFI - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 120641

Vistos etc.

Considerando a presença de herdeiro menor no presente inventário, 

intime-se o Ministério Público para que se manifeste no prazo legal.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sorriso/MT, 27 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 48910 Nr: 5838-40.2008.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELINO CRELIO DURIGON - ESPOLIO, VALMIR 

ANTONIO DURIGON, LOURDES MIRACI DURIGON, VALDEMIR LUCIO 

DURIGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SCHAHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT, LAURI ANTONIO STUANI - OAB:6117-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Mesmo em caso de impugnação, salvo se concedido efeito suspensivo 

por decisão expressa, deverá o credor informar se tem interesse em 

adjudicar o bem penhorado, ou levá-lo a alienação particular, por valor não 

inferior ao da avaliação, no prazo de 05 dias.Consigne-se, desde já, que 

se a penhora atingir bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese, 

alienação fiduciária, usufruto, uso, habitação, promessa de compra e 

venda, superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de 

moradia, concessão de direito real de uso, penhora de quota social ou de 

ação de sociedade anônima fechada, penhora de coisa pertencente a 

terceiro garantidor, penhora anteriormente averbada; ou tratando-se de 

penhora de bem indivisível, deverão ser intimados os interessados, na 

forma e sob as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 

835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; 

bem como se a penhora atingir bem imóvel ou direito real sobre imóvel, 

será intimado, também, o cônjuge do executado, salvo se casados em 

regime de separação absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, 

do NCPC.Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos 

conclusos para as deliberações pertinentes.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 20231 Nr: 412-86.2004.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR NUNES MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 Processo nº: 45/2004

Código Apolo nº: 20231

Vistos, etc.

Considerando o retorno do Aviso de Recebimento da Carta de intimação 

negativo, expeça-se mandado de intimação do executado no endereço 

indicado às fls. 199-199v, nos termos da decisão à fl. 156.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 55245 Nr: 5552-28.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DG-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIRA MUSSOI TEXEIRA - 

OAB:86.527, PATRICIA BIONDO - OAB:51346/RS, ROBERTA BASSO 

CANALE - OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057

 Processo nº: 5552-28.2009.811.0040

Código Apolo nº: 55245

Vistos, etc.

Defiro o pedido de avaliação judicial às fls. 330-330v.
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Realizada a avaliação, intimem-se as partes para se manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Sem prejuízo, concedo ao exequente a renovação do prazo de 05 (cinco) 

dias concedido na decisão à fl. 327 para que se manifeste.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.Processo nº: 5552-28.2009.811.0040

Código Apolo nº: 55245

Vistos, etc.

Defiro o pedido de avaliação judicial às fls. 330-330v.

Realizada a avaliação, intimem-se as partes para se manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Sem prejuízo, concedo ao exequente a renovação do prazo de 05 (cinco) 

dias concedido na decisão à fl. 327 para que se manifeste.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006775-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FONSECA ANTONELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORAL SIN (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006775-81.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANA MARIA FONSECA ANTONELLI RÉU: ORAL SIN Vistos, etc. Cuida-se 

de pedido de tutela cautelar antecedente com pedido de tutela de urgência 

proposto por Ana Maria Fonseca Antonielli em desfavor de Oral Sin, 

ambas devidamente qualificados nos autos. Para tanto, aduz que recebeu 

atendimento odontológico da requerida, todavia o tratamento não trouxe o 

resultado esperado, trazendo dor e dificuldade de alimentar-se e a fim de 

apurar eventual responsabilidade da requerida necessita do prontuário de 

atendimento em poder da requerida para analisar possível ato ilícito 

cometido por esta. Afirma que embora notificada extrajudicialmente a 

requerida negou o fornecimento de tais documentos, motivo pelo qual 

requer ao final a concessão da tutela de urgência para que a requerida 

seja compelida a exibir cópias do prontuário de atendimento da autora, 

bem como exames complementares e seus respectivos resultados, 

relatório de atendimento, cópia de atendimento ambulatorial, de urgência, 

evolução, e prescrições médicas, anestesia e boletins odontológicos 

porventura existentes. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório, 

fundamento e DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela 

provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código 

de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, 

infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à 

presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na 

probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no 

risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil 

do processo (natureza cautelar). A verificação da presença de tais 

requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base na 

análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na 

sentença. A tutela em caráter antecedente é meio de preservação de 

outro direito, direito acautelado, objeto da tutela satisfativa e esta não visa 

à satisfação de um direito, mas, sim, assegurar a sua futura satisfação, 

protegendo-o. Assim, para o deferimento do pleito em tela, imperioso a 

verificação do preenchimento de dois requisitos citados, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo da demora. O primeiro requisito da 

cautelar, a probabilidade do direito, repousa na plausibilidade do direito 

alegado, guiado por um juízo superficial de cognição. Diz-se superficial 

porque, se a sentença cautelar é motivada por mero juízo sumário, a 

apreciação de liminar vem assentada num grau ainda menor de 

conhecimento. Com efeito, não é necessário que se tenha a certeza do 

direito do autor para concessão da medida liminar, mas, tão-somente, a 

probabilidade de ele sagrar-se vencedor. No caso, a probabilidade do 

direito está evidenciada no recibo juntado no id nº 16606406, evidenciado 

a realização de prestação de serviço em favor da autora. Todavia não há 

provas quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

vez que não está evidenciado qual risco a ausência do prontuário 

odontológico poderá gerar à autora, vez que a simples queixa de 

negligência no atendimento odontológico não traduz a urgência, vez que 

ausente a informação sobre necessidade do prontuário de atendimento 

para possibilitar novo tratamento odontológico reparador. Desta forma, 

ausente um dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de 

urgência antecipada, seu indeferimento é a medida que se impõe. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de cautelar. Cite-se a parte requerida 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação. Decorrido 

o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do 

art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006791-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PINHEIRO SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006791-35.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE PINHEIRO SOBRINHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS Vistos, e etc. Considerando que a petição inicial foi 

endereçada para o juízo da quarta vara; Considerando que na comarca de 

Sorriso/MT, a competência para processar e julgar feitos onde seja parte 

interessada ou interveniente as Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal é da 4ª Vara desta Comarca, DECLINO DA COMPETÊNCIA e, 

consequentemente, determino a REDISTRIBUIÇÃO do feito à 4º VARA 

CÍVEL desta Comarca, procedendo-se com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006720-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006720-33.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: CLODOALDO DA SILVA FILHO Vistos, 

etc. Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido de liminar 

movida por Banco Itaú – Unibanco S.A. em desfavor de Clodoaldo da Silva 

Filho. O autor sustenta que as partes celebraram contrato de 

financiamento sob o número 30419-39590674, onde foi concedido ao 

requerido um crédito no valor líquido de R$ 21.895,78, que deveria ser 

pago em 48 (quarenta e oito) prestações, destinado a aquisição do veículo 

marca Honda, modelo City DX Flex, ano fabricação 2011, chassi 

93HGM2510BZ205942, placa ERI8726, cor preta e renavam nº 
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00317047027. Todavia, aduz que o requerido deixou de pagar as parcelas 

vencidas a partir de 21/07/2018. Relatou que notificou o devedor 

extrajudicialmente. É o relatório. DECIDO. De acordo com o Decreto Lei n° 

911/69, em seu art. 3o “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde 

que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Analisando 

detidamente os autos, verifico que o negócio jurídico entabulado pelas 

partes tem por objeto a aquisição do veículo marca Honda, modelo City DX 

Flex, ano fabricação 2011, chassi 93HGM2510BZ205942, placa ERI8726, 

cor preta e renavam nº 00317047027. Inadimplida a obrigação pela parte 

ré, o autor procedeu à sua notificação extrajudicial (id nº 16559145), 

sendo que, mesmo após a referida notificação, o requerido permaneceu 

inadimplente. Desta forma, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial, DEFIRO O 

PEDIDO LIMINAR, para determinar a expedição do mandado de busca a 

apreensão do bem e seus documentos, depositando-os em mãos do 

requerente, na pessoa por ele designada. Executada a liminar, CITE-SE o 

requerido desta ação, para querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados do cumprimento da liminar, pagar integralmente a dívida, 

conforme os valores apresentados na inicial, oportunidade em que o bem 

lhe será restituído livre de ônus, art. 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69, sendo-lhe 

permitido apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

execução da medida, mesmo que tenha exercido a faculdade prevista no 

artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69. Depois de efetuada a busca a 

apreensão, consigne-se a restrição no RENAVAM por intermédio do 

sistema Renajud, a fim de evitar a venda para terceiros. Caso seja 

executada a liminar com êxito, e passados 05 (cinco) dias sem que a parte 

requerida realize o pagamento da dívida, ficam consolidadas a propriedade 

e a posse do bem no patrimônio do credor fiduciário, nos termos do § 1° 

do artigo 3° do Decreto Lei 911/69. Por fim, não sendo o bem encontrado 

ou estando o mesmo na posse de terceiro, INTIME-SE a parte autora para 

a faculdade prevista no artigo 4° do Decreto lei 911/69. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005663-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIANE SERAFIM PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005663-77.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: FRANCIANE SERAFIM PINHEIRO 

Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido de 

liminar movida por Banco Volkswagem S.A. em desfavor de Franciane 

Serafim Pinheiro. O autor sustenta que as partes celebraram contrato de 

financiamento sob o número 31628836, onde foi concedido ao requerido 

um crédito no valor líquido de R$ 36.641,28 (trinta e seis mil, seiscentos e 

quarenta e um reais e vinte e oito centavos), que deveria ser pago em 48 

(quarenta e oito) prestações, destinado a aquisição do veículo marca 

Volkswagem, modelo Voyage 1.0 8V (G6) Trend, ano fabricação 2013, 

chassi 9BWDA45U4ET164655, placa OBR-9209, cor branco e renavam nº 

595813992. Todavia, aduz que o requerido deixou de pagar as parcelas 

vencidas a partir de 06/06/2016. Relatou que notificou o devedor 

extrajudicialmente. É o relatório. DECIDO. De acordo com o Decreto Lei n° 

911/69, em seu art. 3o “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde 

que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Analisando 

detidamente os autos, verifico que o negócio jurídico entabulado pelas 

partes tem por objeto a aquisição do veículo marca Volkswagem, modelo 

Voyage 1.0 8V (G6) Trend, ano fabricação 2013, chassi 

9BWDA45U4ET164655, placa OBR-9209, cor branco e renavam nº 

595813992. Inadimplida a obrigação pela parte ré, o autor procedeu à sua 

notificação extrajudicial (id nº 15588719), sendo que, mesmo após a 

referida notificação, o requerido permaneceu inadimplente. Desta forma, 

nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente comprovada 

o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do débito, e na 

hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da 

mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do 

bem móvel descrito na exordial, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para 

determinar a expedição do mandado de busca a apreensão do bem e seus 

documentos, depositando-os em mãos do requerente, na pessoa por ele 

designada. Executada a liminar, CITE-SE o requerido desta ação, para 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da 

liminar, pagar integralmente a dívida, conforme os valores apresentados 

na inicial, oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus, art. 

3°, § 2° do Dec. Lei 911/69, sendo-lhe permitido apresentar resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da medida, mesmo que 

tenha exercido a faculdade prevista no artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69. 

Depois de efetuada a busca a apreensão, consigne-se a restrição no 

RENAVAM por intermédio do sistema Renajud, a fim de evitar a venda para 

terceiros. Caso seja executada a liminar com êxito, e passados 05 (cinco) 

dias sem que a parte requerida realize o pagamento da dívida, ficam 

consolidadas a propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, nos termos do § 1° do artigo 3° do Decreto Lei 911/69. Por fim, 

não sendo o bem encontrado ou estando o mesmo na posse de terceiro, 

INTIME-SE a parte autora para a faculdade prevista no artigo 4° do Decreto 

lei 911/69. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006704-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CERUTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006704-79.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

JOAO PAULO CERUTTI EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, 

e etc. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença, proposta por João 

Paulo Cerutti em face de Ympactus Comercial Ltda., objetivando a 

liquidação da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca 

de Rio Branco/AC nos autos da ação civil pública sob nº 

0800224-44.2013.8.01.0001. Aduz em síntese que celebrou contrato com 

a executada, efetuando o pagamento de R$ 27.317,25 (vinte e sete mil, 

trezentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos) para dar inicio a 

prestação dos serviços, assim, com a publicação da sentença na ação 

civil pública, restou inerente seu direito de reaver a quantia paga. Pugnou 

ao final pela intimação da executada a fim de exibir os documentos 

concernentes ao contrato havido entre as partes e ao prejuízo suportado. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relatório, fundamento. Decido. 

Cuida-se de ação de liquidação de sentença coletiva, em que a parte 

exequente requer a exibição dos documentos em posse da executada, 

aduzindo a existência de vínculo jurídico entre as partes. Inicialmente, 

cumpre esclarecer que no caso em comento a liquidação de sentença visa 

o aclaramento do quantum debeatur (quanto é devido), de modo que os 

elementos: an debeatur (a existência da dívida), cui debeatur (a quem é 

devido) e quis debeat (quem deve) devem ser pré-existentes, entretanto, 

em se tratando de sentença proferida em ação civil pública coletiva, com 

efeitos erga omnes, cabe ao indivíduo lesado quando da propositura da 

liquidação de sentença demonstrar a presença de tais elementos, a fim de 

comprovar que os efeitos da sentença lhe alcança. Nesse prisma, o 

recebimento da liquidação de sentença coletiva está condicionada a 

comprovação da relação jurídica entre as partes, a fim de evidenciar que a 

condenação proferida nos autos da ação coletiva abrange o negócio em 
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tese realizado pelas partes. Entretanto, o exequente não juntou prova 

suficiente que indicasse a realização de negócio jurídico entre as partes, 

de maneira que a ausência desta prova material reflete na ausência do 

interesse de agir, pressuposto processual inerente ao bom 

desenvolvimento da demanda. O mesmo ocorre com o pedido incidental de 

exibição de documentos, que resta prejudicado pela ausência de 

comprovação da relação jurídica das partes, capaz de afirmar a 

obrigatoriedade da executada em deter a posse de tais documentos. 

Assim, dispõe o art. 397, III, do CPC: Art. 397. O pedido formulado pela 

parte conterá: I - a individuação, tão completa quanto possível, do 

documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que 

se relacionam com o documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em 

que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa 

existe e se acha em poder da parte contrária. Ademais, inobstante a 

inexistência do início de prova da relação jurídica entre as partes, para a 

determinação da exibição dos documentos, tais documentos devem ser 

devidamente individualizados (art. 397, I, do CPC) o que não ocorreu na 

peça vestibular. Assim, ante o exposto, determino a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos prova do 

negócio jurídico realizado entre as partes, bem como para que especifique 

os documentos a serem exibidos, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006773-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEAN CARLOS BERTOLLO (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006773-14.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA RÉU: NEAN CARLOS BERTOLLO Vistos, etc. A parte 

requerente pretende os benefícios do parcelamento da custas 

processuais, declarando carecer de recursos para custear as despesas 

do processo sem prejuízo da manutenção de sua atividade. Em que pese a 

alegação da autora, fundada na possibilidade concedida pelo art. 468, § 

6º, da CNGC, fato é que o instituto do parcelamento das custas deve ser 

precedido de análise criteriosa das alegações de insuficiência financeira, 

conforme dispõe e mesmo dispositivo citado. No caso, a autora não trouxe 

elementos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência, como por 

exemplo a declaração de imposto de renda atualizada. Nesses casos, a 

orientação do STJ é no sentido de que deve ser demonstrada a 

miserabilidade, especialmente em se tratando de pessoa jurídica: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL.PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DA MISERABILIDADE. 

AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 

83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que 

em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é 

admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade 

de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que 

não foi demonstrado nos autos" (AgRg no REsp n. 1.509.032/SP, Relator 

Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2015, DJe 

26/3/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1069169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017) Assim, não evidenciada a 

miserabilidade necessária para a concessão do benefício do 

parcelamento, DETERMINO que a parte autora recolha, no prazo de 15 

(quinze) dias, as custas e a taxas judiciárias, conforme o valor da causa, 

sob pena de extinção da demanda (art. 290 do CPC). Após, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006822-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE RODRIGUES (AUTOR(A))

WELLINGTON DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONQUISTA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (RÉU)

ANDERSON ROBERTO DORN (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006822-55.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LEONICE RODRIGUES, WELLINGTON DE SOUZA RÉU: CONQUISTA 

COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME, ANDERSON ROBERTO DORN Vistos 

etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenização por danos 

morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Leonice Rodrigues 

e Wellington de Souza em face de Conquista Comercio de Veículos Eireli e 

Anderson Roberto Dorn, aduzindo em síntese que firmaram com o primeiro 

requerido contrato de compra e venda, para aquisição do veículo marca 

Volkswagen/Gol Power 1.6 8v a/G4, ano/modelo 2011/2011, placa 

NJS5031, cor branco, dando em pagamento dentre outras formas de 

pagamento uma motocicleta marca Yamaha/Factor YBR 125; ano/modelo 

2009/2009, placa NPF4648, cor preta. Informam que foram notificados 

acerca de diversas multas da motocicleta acima citada e ao consultar a 

situação da motocicleta junto ao órgão de trânsito – DETRAN, verificaram 

que o requerido, mesmo passado 03 (três) anos da celebração do 

contrato, não efetuou a transferência da motocicleta para seu nome. 

Discorre que em razão das multas pode sofrer grande prejuízo financeiro 

bem como a possibilidade da suspensão da CNH, requerendo em sede de 

tutela provisória de urgência que os requeridos sejam compelidos a 

realizar a transferência da propriedade da motocilcleta, bem como as 

multas e os pontos da CNH, bem como para que Fazenda Estadual e o 

DETRAN/MT se abstenha, de informar qualquer débito em nome da primeira 

requerente. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório, fundamento e 

DECIDO. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO o pedido de 

gratuidade de justiça. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela 

provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código 

de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, 

infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à 

presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na 

probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no 

risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil 

do processo (natureza cautelar). A verificação da presença de tais 

requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base na 

análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na 

sentença. No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela 

urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela verifico 

que estão demonstrados os pressupostos acima citados. Analisando o 

caso dos autos verifica-se pelos documentos juntados, em especial o 

contrato compra e venda (id nº 16658720) e o boletim de ocorrência (id nº 

16658721), que autores trouxeram elementos que comprovam a compra e 

venda entabulada entre as partes e os extratos do DETRAN (dívidas de 

multa, licenciamento e seguro obrigatório) comprovam que o veículo ainda 

está registrado em nome da autora. De outro lado, é inegável que a 

possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao 

autor, vez que o veículo está com a propriedade registrada em seu nome, 

mas sendo utilizado pela parte ré que, além de não providenciar a 

regularização da transação, tem deixado acumular significativa dívida de 

multas e impostos, o que poderá redundar em cobrança indevida ao 

requerente, além da possível perda da sua CNH. Ademais, o art. 123, § 1º, 

do CTB estabelece que “No caso de transferência de propriedade, o prazo 

para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da 

expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, 

sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas”. 

Nesse sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA – REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – VEÍCULO 

VENDIDO HÁ MAIS DE 5 ANOS - RECURSO DESPROVIDO. No caso de 

transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as 

providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado 
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de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as 

p rov idênc ias  deve rão  se r  imed ia tas .  (TJMT –  A g . 

1002199-68.2018.8.11.0000, Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 

17/09/2018) Desta forma, DEFIRO o peido de tutela de urgência, 

DETERMINANDO que a requerida promova a transferência da motocicleta 

marca Yamaha/Factor YBR 125; ano/modelo 2009/2009, placa NPF4648, 

cor preta, das multas, débitos e pontos da Carteira de Habilitação 

referente à motocicleta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento. 

DESIGNE audiência de conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a 

parte requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento a 

solenidade designada; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório 

(pessoalmente ou por representante com procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré 

faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo 

para a contestação será a data do protocolo da manifestação do seu 

desinteresse na audiência de conciliação, ficando desde já determinado o 

cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a 

ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a 

ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo 

para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do 

art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006639-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRINHO GILMAR SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico que até a presente data não houve 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária. Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora para providenciar o devido recolhimento, sob 

pena de extinção do feito. Em caso de gratuidade judiciária, deverá o 

autor, desde logo, comprovar os requisitos para a concessão da benesse. 

SORRISO, 27 de novembro de 2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005862-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENEIS ANTÔNIO ARGENTA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

PROVIDENCIAR A DISTRIBUIÇÃO, VIA PJE, DA CARTA PRECATÓRIA JÁ 

EXPEDIDA PARA A COMARCA DE TAPURAH, ID RETRO, A QUAL DEVERÁ 

ESTAR INSTRUIDA COM AS GUIAS DE CUSTAS, BEM COMO OS DEMAIS 

DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS, NOS TERMOS DO CPC. A 

PARTE DEVERÁ COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO DA CP NO PRAZO DE 30 

DIAS.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006420-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR VALDAMERI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE GROSS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006420-71.2018.8.11.0040. 

ADMINISTRADOR(A)  JUDIC IAL :  CLAUDIR  VALDAMERI 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CARLOS HENRIQUE GROSS VISTOS. 1. 

Sem delongas, verifica-se que os documentos que instruem a inicial se 

revelam como incompatíveis com a condição de hipossuficiência financeira 

que a lei exige para a concessão das benesses da justiça gratuita. 2. 

Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do NCPC, concedo à parte autora 

o prazo de 15 dias para a comprovação concreta dos requisitos 

necessários à concessão do benefício, ou para recolhimento das custas 

iniciais e taxa judiciária devidos, sob pena de indeferimento da inicial. 3. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006826-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL AGROPULSES LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN BARICHELLO OAB - MT0006512A-O (ADVOGADO(A))

GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS OAB - MT9647/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALAMINO CARDOSO CASSERES (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006826-92.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

BRASIL AGROPULSES LTDA - EPP RÉU: ANTONIO ALAMINO CARDOSO 

CASSERES VISTOS. 1. RECEBO a inicial, eis que preenchidos os 

requisitos legais e recolhidas as custas preliminares. 2. CITE-SE a parte 

requerida, para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) 

dias, devendo constar no mandado que, se não houver pagamento ou não 

forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, 

o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo 

(art. 701 NCPC). 3. Fixo, desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o 

valor da causa. Consigne-se que, caso a parte requerida quite o valor 

pleiteado, no prazo legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, NCPC). 4. 

Consigne-se que caso a parte interessada não seja beneficiária da 

gratuidade judiciária e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site 

do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na 

barra superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. 5. Cumpra-se, servindo cópia como mandado. 

6. Expeça-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006734-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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PEDRO DEOCLIDES VOLFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO MATHIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006734-17.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: PEDRO DEOCLIDES VOLFF REQUERIDO: JULIANO MATHIAS 

VISTOS. 1. Sem delongas, verifica-se que os documentos que instruem a 

inicial se revelam como incompatíveis com a condição de hipossuficiência 

financeira que a lei exige para a concessão das benesses da justiça 

gratuita. 2. Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do NCPC, concedo à 

parte autora o prazo de 15 dias para a comprovação concreta dos 

requisitos necessários à concessão do benefício, ou para recolhimento 

das custas iniciais e taxa judiciária devidos, sob pena de indeferimento da 

inicial. 3. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002993-37.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO JOEL KISSLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHERER E PIASSA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002993-37.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: RODRIGO JOEL KISSLER EXECUTADO: SCHERER E PIASSA 

LTDA - EPP VISTOS. 1. Sendo a citação por edital medida excepcional, 

cabível apenas quando demonstrado o esgotamento de todos os meios de 

citação pessoal, INDEFIRO, por ora, a citação por edital pleiteada na 

petição de Id 13057147. 2. No mais, em se tratando a requerida de pessoa 

jurídica, inclusive com indicação de CNPJ, consigno, desde já, que cabe à 

parte autora proceder as tentativas de busca de seu endereço, 

notadamente por possuir sede fixa, registros em Junta Comercial, etc., não 

havendo que se falar, portanto, em busca de endereços pelos sistemas 

conveniados ao TJMT. 2. Diante disto, INTIME-SE a parte autora, via DJe, 

para que promova o regular andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção. 

CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006858-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEI DE FATIMA RODRIGUES CARNEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAÚ SEGUROS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006858-97.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARLEI DE FATIMA RODRIGUES CARNEIRO RÉU: ITAÚ SEGUROS S.A. 

VISTOS. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma da lei. 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. Deixo de designar SESSÃO 

DE MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, sufragando o disposto no art. 334, do 

CPC/15, haja vista que em Reunião sobre Pautas Temáticas, realizada pelo 

NUPEMEC/TJMT, n.º 002/2017, restou consignado em ata a justificação da 

Seguradora Líder de que esta não está mais autorizada a apresentar 

propostas de acordo em processos em que não tenha havido prévio 

exaurimento da via administrativa, assim como em outros que consideram 

inaptos. CUMPRA-SE, servindo cópia como mandado. Expeça-se o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006788-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DE MACEDO E SILVA (EXECUTADO)

FABIO LUIZ SCHWANTES (EXECUTADO)

LISETE HENKES (EXECUTADO)

ELIO GUILHERME SCHWANTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006788-80.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA EXECUTADO: 

FABIO LUIZ SCHWANTES, JAQUELINE DE MACEDO E SILVA, ELIO 

GUILHERME SCHWANTES, LISETE HENKES VISTOS. RECEBO a inicial, uma 

vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do 

Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida no endereço 

constante da inicial para, entregar a coisa, qual seja, 3.218 (três mil e 

duzentos e dezoito) sacas de SOJA, de 60 kg cada, equivalente a 193.089 

kg (cento e noventa e três mil e oitenta e nove) quilogramas, com as 

especificações descritas Na cédula de produto rural de Id 16617431, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de busca 

e apreensão e aplicação de multa diária. Se o executado entregar a coisa, 

lavre-se o termo respectivo e intime-se a parte exequente para 

manifestação a respeito da aceitação e interesse no prosseguimento da 

execução. Não satisfeita à obrigação no prazo assinalado, expeça-se 

mandando de busca e apreensão da coisa, nos termos do §2º do artigo 

806, do Novo Código de Processo Civil. Para o caso de pronto pagamento, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, com fulcro no artigo 85, § 1º e 827, do Código de Processo Civil. 

Se requerido, proceda a secretaria a expedição de certidão de admissão 

da execução para fins de averbação premonitória no registro público, nos 

termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa de expedição. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de 

Direito, em Substituição Legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98968 Nr: 1566-27.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORVELI DIESEL LTDA, ARI SPESSATTO, 

EDILEUZA DE OLIVEIRA SPESSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14601-A, GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - OAB:206.438, 

LENE ENGLER DA SILVA - OAB:20.093/O, RODOLPHO VANNUCCI - 

OAB:217402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para informar a conta para 

transferência do valor bloqueado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 137526 Nr: 9390-66.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VANESSA VICENZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR BESBATTI DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, LENE ENGLER DA SILVA - OAB:20.093/O, RODRIGO 

LUIZ GOBBI - OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ALMODIN 

PEREIRA - OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:4929-B

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Vistos. Diante do pedido das partes, defiro a suspensão do feito pelo 

prazo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 313, inciso II, do CPC.

2- Desde já, para o caso de não realização de acordo, fica designada a 

data de 04/06/2019, às 13:30 hrs para audiência de instrução e 

julgamento, ficando inalteradas as determinações do despacho de fls. 

103/104.

3 - Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97464 Nr: 9490-26.2012.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3297 Nr: 133-18.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON LUIZ IOPPI, IRONI ANTONIO DONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar as partes, na pessoa 

de seus advogados, via DJE, para, querendo, no prazo de 15 dias, 

manifestarem-se acerca do laudo de avaliação retro juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3295 Nr: 132-33.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON LUIZ IOPPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO - 

OAB:3528-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AUGUSTA BALBINOT - 

OAB:4.787/MT

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 dias, dar 

prosseguimento ao feito, efetuando o pagamento da diligência. Para tanto, 

deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, 

nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84478 Nr: 3725-11.2011.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO RAINER HERINGER - ME, MARCIO RAINER 

HERINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, NELSON LUIZ IOPPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA 

- OAB:13076, ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI FAXO - 

OAB:16253/B, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A, NEVIO MANFIO - 

OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENING - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A, JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO - OAB:3528-B/MT

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000222-86.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI OAB - SP257093 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHEILA ROSANE STREG (DEPRECADO)

JUSTIMIANO DA SILVA JUNIOR (DEPRECADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000222-86.2016.8.11.0040. DEPRECANTE: 

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. DEPRECADO: SCHEILA ROSANE STREG, 

JUSTIMIANO DA SILVA JUNIOR VISTOS. 1.) Trata-se de carta precatória 

oriunda da 6ª Vara Cível de Campinas/SP, visando a citação, arresto e 

penhora de bens de SCHEILA ROSANE STREG e JUSTIMIANO DA SILVA, 

tendo o respectivo “cumpra-se” sido exarado em r. despacho de Id 

1417924. Posteriormente, em Id 1560407 e Id 247458 restou certificado o 

não cumprimento das medidas, em razão da não localização dos 

executados. 2.) Em petição de Id 4261798, a parte interessada pugnou 

pelo arresto de bens dos executados via Sistema BacenJud, o que foi 

indeferido em r. decisão de Id 8723047, visto que medidas de tal natureza 

devem ser postuladas perante o Juízo Deprecante. 3.) Nova certidão 

negativa aportou em Id 12393315. 4.) Em petição de Id 13390697, a parte 

interessada pugna pela citação dos executados via Facebook, Instagram 

ou Whatsapp e, subsidiariamente, pela citação por edital, o que, desde já, 

indefiro. Nesse ponto, consigno que a citação por meio de Facebook, 

Instagram ou Whatsapp NÃO encontra previsão legal, não havendo, 

igualmente, normativa própria neste Tribunal de Justiça permitindo a 

utilização de tais sistemas para realização de ato citatório. E, ainda que 

houvesse, a concretização da citação por tais meios não seria de 

competência deste Juízo Deprecado, dado o alcance nacional e mundial 

das citadas redes sociais, permitindo ao próprio Juízo Deprecante 

realizá-la, se entender cabível. De mais a mais, a citação por edital também 

deve ser postulada diretamente ao Juízo Deprecante. 5.) Assim, no atual 

estado das coisas, considerando que a presente carta precatória tramita 

há quase dois anos neste Juízo Deprecado sem resultado positivo e 

considerando, ainda, que os requerimentos da parte interessada não se 

inserem mais na competência deste Juízo Deprecado, DETERMINO a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 329 de 1025



devolução da missiva ao Juízo Deprecante, com as anotações e 

homenagens de estilo. 6.) INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003463-68.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COSMO FREIRES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003463-68.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

COSMO FREIRES DE LIMA RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

Tratam-se de embargos declaratórios ofertados por BRADESCO 

SEGUROS S/A, em face da r. sentença proferida no Id 11951937, 

alegando que houve contradição do juízo quanto à condenação do 

embargante em honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 

R$800,00 (oitocentos reais), já que foi pleiteado na exordial a condenação 

em referida verba no percentual de 20% do valor da condenação que, no 

caso, foi de R$1.788,75 (um mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta 

e cinco centavos). No andamento de Id 15833432 foi certificado o decurso 

do prazo sem manifestação do embargado. É O BREVE RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Sobre o instituto em pauta, estabelece o 

CPC/2015: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Pois bem. Em que pesem as 

alegações do embargante, entendo que melhor sorte não lhe assiste, uma 

vez que não há se falar em sentença ultra petita em decorrência da 

fixação de honorários advocatícios quando observado os ditames da lei 

processual civil (art. 85, §8º. CPC), sendo certo que é entendimento 

pacificado no e. TJMT que a condenação em honorários advocatícios 

independente até mesmo de pedido expresso da parte. Neste sentido, 

vejamos o julgado abaixo: “BANCO MERCANTIL S/A APELADO: SUELEN 

MAYARA APARECIDA PADILHA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAPELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS 

PROCEDENTES – PENHORA SOBRE VEÍCULO APÓS SUA ALIENAÇÃO – 

INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PARA CONDENAÇÃO DO 

EMBARGADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA EXTRA 

PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – PAGAMENTO 

DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – NÃO 

COMPROVADO QUE A EMBARGANTE AGIU COM DESÍDIA OU FORA DO 

PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 123 DO CNT PARA VIABILIZAR A 

TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não é extra petita a sentença que 

fixa a condenação os honorários advocatícios independentemente de 

pedido da parte, pois a condenação decorre do fato objetivo da 

sucumbência no processo. Se o embargado não comprovou que a 

embargante agiu com desídia e extrapolou o prazo do art. 123 do CNT, 

ônus que lhe cabia, não se aplica o princípio da causalidade. É viável a 

redução dos honorários advocatícios quando a pretensão não foi resistida 

e diante da simplicidade da Ação. (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, 

Publicado no DJE 18/07/2018) - destaquei. Ressalto, ainda, que qualquer 

irresignação do embargante em relação à decisão prolatada deve ser 

objeto de recurso cabível na espécie. Diante de todo exposto, CONHEÇO, 

todavia, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS constante de Id 

11999703, mantendo-se a sentença proferida em seus exatos termos. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, 

em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002423-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002423-80.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA DE OLIVEIRA VISTOS. MARIA 

APARECIDA DA SILVA, devidamente qualificado, ajuizou o presente 

pedido de Alvará Judicial para levantamento dos valores depositados da 

conta bancária de titularidade da falecida Cacilda Maria da Silva, que era 

responsável por receber o auxílio previdenciário denominado "Amparo 

Social a Pessoa Portadora de Deficiência" no qual a curatelada da 

requerente, Sra. Maria Aparecida da Silva, é beneficiária. Aduz que, com o 

falecimento da Sra. Cacilda Maria, a autora passou a ser responsável 

pelos cuidados de sua irmã, Maria Aparecida, no entanto, transcorreram 

10 meses até a expedição do termo nomeando a requente como curadora 

da beneficiária do auxílio previdenciário, período este em que os 

benefícios foram ainda depositados na conta da falecida. A inicial veio 

instruída com documentos. Recebida a inicial, foram deferidos os 

benefícios da gratuidade judiciária à parte autora e determinada a 

intimação do MPE para manifestação. Em parecer de Id 13207169, o MPE 

manifestou favoravelmente ao pedido inicial. Vieram os autos conclusos. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, cumpre pontuar que o 

alvará judicial constitui procedimento de jurisdição voluntária pelo qual se 

pretende obter permissão para a prática de um ato, no caso, a autorização 

para o levantamento do valor de R$9.661,04 (nove mil, seiscentos 

sessenta e um reais e quatro centavos), relativos aos 10 meses de 

recebimento do auxílio previdenciário da curatelada Maria Aparecida da 

Silva, em conta corrente pertencente a sua mãe falecida, Sra. Cacilda 

Maria da Silva. Com efeito, a Lei 6.858/80 possibilita o levantamento de 

valores relativos a FGTS e PIS-PASEP pelos dependentes habilitados 

perante o INSS ou, na sua falta, pelos respectivos sucessores da lei civil, 

independentemente de inventário ou arrolamento. A legitimidade ativa ainda 

é expressamente conferida pelo artigo 5º do Decreto 85.845/81, “in 

verbis”: “na falta de dependentes, farão jus ao recebimento das quotas de 

que trata o artigo 1º deste decreto os sucessores do titular, previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, expedido a requerimento do 

interessado, independentemente de inventário ou arrolamento”. É certo, 

ademais, que, nos termos do Decreto 85.845/81, tal permissão aplica-se 

igualmente para o levantamento de “saldos de contas bancárias, saldos de 

cadernetas de poupança e saldos de contas de fundos de investimento, 

desde que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) Obrigações 

Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, na sucessão, outros 

bens sujeitos a inventário” (art. 1º, inciso V). Em análise aos documentos 

carreados aos autos, notadamente o extrato bancário de Id 1312509, as 

informações do benefício previdenciário de Id 13125054 e do extrato de 

créditos de Id 13125054, verifica-se que, de fato, encontram-se 

depositados em conta bancária pertencente a falecida mãe da curatelada, 

Sra. Cacilda Maria, valores relativos ao auxílio previdenciário pertencente 

àquela, que agora pode ser recebido diretamente por sua curadora, ora 

autora. Sendo assim, DEFIRO a expedição do alvará pretendido, 

AUTORIZANDO a requerente MARIA APARECIDA DA SILVA a efetuar o 

levantamento do valor de R$9.661,04 (nove mil, seiscentos e sessenta e 

um reais e quatro centavos) e eventuais acréscimos, relativos aos 

depósitos efetuados pelo INSS em favor da curatelada Maria Aparecida da 

Silva, na conta corrente nº 0201611-7, agência 1380, Banco Bradesco, de 

titularidade da falecida Cacilda Maria da Silva.. Após o trânsito em julgado, 

EXPEÇA-SE o respectivo alvará. Após o trânsito em julgado, devidamente 

certificado, ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas e cautelas de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em substituição legal

4ª Vara Cível

Intimação

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 330 de 1025



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006602-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA NODARI DE CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006602-57.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

TEREZINHA NODARI DE CAMARGO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

TEREZINHA NODARI DE CAMARGO contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de 

tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros e requisitos, 

é possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16431690, em 

que comprova a qualidade de segurado e o cumprimento do período de 

carência. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao 

menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006627-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANTUIRDE DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006627-70.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MANTUIRDE DE BARROS RÉU: INSS Vistos /BG. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA proposta por MANTUIRDE DE BARROS, em face do INSS, 

na qual requer seja concedido o benefício previdenciário de aposentadoria 

por invalidez. Vieram-me os autos conclusos. Compulsando a inicial, 

verifico que o endereço da parte autora pertence à Comarca de Vera/MT. 

O § 3º do art. 109 da CF, assim dispõe: § 3º Serão processadas e 

julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio (grifei) dos segurados ou 

beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência 

social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo 

federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras 

causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual. O 

TRF1 já pacificou o entendimento de que, em ação proposta em face do 

INSS na justiça estadual, no exercício da sua competência delegada, é 

competente, de forma absoluta, o juízo da comarca de domicílio do autor 

para julgamento, eis que a competência delegada não autoriza ao autor 

alterar a comarca de seu domicílio para outro juízo não federal. Nesse 

sentido: PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA 

POR IDADE. COMPETÊNCIA DELEGADA. FORO DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUÍZO DE DIREITO 

COMPETENTE. 1. A jurisprudência da Primeira Seção deste e. TRF da 1ª 

Região firmou entendimento de que, tratando-se de ação proposta por 

beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça 

Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se 

absoluta a competência do Juízo de Direito da comarca de domicílio do 

segurado, e, por isso, improrrogável. 2. A Constituição da República de 

1988 - CR/1988 garante ao segurado optar pelo ajuizamento da ação 

previdenciária na Justiça Estadual para facilitar o acesso, mas não 

autoriza a alterar a comarca de seu domicílio para escolher o juízo (grifei). 

Trata-se de competência funcional absoluta insusceptível de modificação 

e declarada de ofício (CR/1988, art. 109, § 3º.(TRF1, CC 

0002589-43.2013.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

NÉVITON GUEDES, 1ª SEÇÃO, e-DJF1 p.452 de 17/10/2014) 3. Embora a 

autora indique na inicial endereço do município de Tiros/MG, toda a 

documentação apresentada como certidão de casamento, CTPS, 

declarações escolares, documentos do imóvel rural etc comprovam que a 

autora reside, na verdade, em Patos de Minas/MG. 4. A incompetência do 

juízo provoca a remessa dos autos a quem de direito e não a sua 

extinção. 5. Remessa oficial parcialmente provida para declarar a 

incompetência absoluta do Juízo e determinar a remessa dos autos ao 

Juízo de Direito de Patos de Minas/MG, comarca do domicílio da autora 

(grifei), ora regular processamento do feito. Apelação do INSS e Recurso 

Adesivo da parte autora prejudicados.A Turma, por unanimidade, deu 

parcial provimento à remessa oficial e julgou prejudicada a apelação do 

INSS e o recurso adesivo da parte autora”. (TRF1. 1ª T. ACORDAO 

00306892220144019199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, e-DJF1 DATA:12/07/2017) Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA DO PRESENTE FEITO E DETERMINO A REMESSA DO 

FEITO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO, PARA 

A COMARCA DE VERA /MT, com as respectivas baixas e cautelas de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006596-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FONSECA ANTONELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))
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MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006596-50.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANA MARIA FONSECA ANTONELLI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ANA 

MARIA FONSECA ANTONIELLI contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, continua impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio judicialmente concedido nos autos n. 55560. É o 

sucinto relatório. Decido. Compulsando os autos da presente ação, 

verifico que se trata de ação idêntica a ajuizada sob o Código Apolo n° 

55560. A ação Código Apolo n° 55560 fora julgada em 12/11/15, 

condenando o requerido à concessão da aposentadoria por invalidez à 

parte autora com adicional de 25%, porém, o mesmo ainda se encontra em 

análise do TRF1 em segunda instância, conforme a própria parte autora 

informou em sede de inicial, bem como conforme pesquisa realizada junto 

ao site do TRF1. Sustenta o autor que a incapacidade anteriormente 

auferida naquele feito, permanece, e, estando àquela lide pendente, cabe 

ao mesmo requerer, naquele feito, ao relator do recurso interposto, o 

cumprimento da tutela antecipada concedida naquele feito. Posto isso, nos 

termos dos artigos 337, VI, §§ 1º, 2º e 3º, do NCPC, RECONHEÇO A 

LITISPENDÊNCIA nesta ação em relação ao processo de n° 55560, 

JULGANDO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, inciso V, do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, as quais ficarão suspensas, por força do art. 98, 

§3º, do NCPC. Sem honorários, eis que não houve contraditório. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006598-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SENILDA BECKER GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006598-20.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

SENILDA BECKER GONCALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por SENILDA 

BECKER GONÇALVES contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, continua impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio judicialmente concedido nos autos n. 83444. É o 

sucinto relatório. Decido. Compulsando os autos da presente ação, 

verifico que se trata de ação idêntica a ajuizada sob o Código Apolo n° 

83444. A ação Código Apolo n° 83444 fora julgada em 07/05/13, 

condenando o requerido à concessão da aposentadoria por invalidez à 

parte autora, porém, o mesmo ainda se encontra em análise do TRF1 em 

segunda instância, conforme a própria parte autora informou em sede de 

inicial, bem como conforme pesquisa realizada junto ao site do TRF1. 

Sustenta o autor que a incapacidade anteriormente auferida naquele feito, 

permanece, e, estando àquela lide pendente, cabe ao mesmo requerer, 

naquele feito, ao relator do recurso interposto, o cumprimento da tutela 

concedida naquele feito, ou, até mesmo, requerer conforme disposto no 

art. 297, p. único do NCPC. Posto isso, nos termos dos artigos 337, VI, §§ 

1º, 2º e 3º, do NCPC, RECONHEÇO A LITISPENDÊNCIA nesta ação em 

relação ao processo de n° 83444, JULGANDO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso V, do NCPC. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, as quais 

ficarão suspensas, por força do art. 98, §3º, do NCPC. Sem honorários, 

eis que não houve contraditório. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006597-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLELIA APARECIDA VOLMMERHAUSEN NOBREGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006597-35.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CLELIA APARECIDA VOLMMERHAUSEN NOBREGA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de 

Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por CLELIA APARECIDA VOLMMERHAUSEN NOBREGA contra o 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual cessou o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros e requisitos, 

é possível divisá-los pelo documento constante no CNIS de Num. 

16428302, em que comprova a qualidade de segurado e o cumprimento do 

período de carência. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte 

autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 
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tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006624-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO AMARO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006624-18.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

GENIVALDO AMARO DE MELLO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

proposta por GENIVALDO AMARO DE MELLO, em face do INSS, na qual 

requer seja concedido o benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez. Vieram-me os autos conclusos. Compulsando a inicial, verifico 

que o endereço da parte autora pertence à Comarca de Nova Ubiratã/MT. 

O § 3º do art. 109 da CF, assim dispõe: § 3º Serão processadas e 

julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio (grifei) dos segurados ou 

beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência 

social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo 

federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras 

causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual. O 

TRF1 já pacificou o entendimento de que, em ação proposta em face do 

INSS na justiça estadual, no exercício da sua competência delegada, é 

competente, de forma absoluta, o juízo da comarca de domicílio do autor 

para julgamento, eis que a competência delegada não autoriza ao autor 

alterar a comarca de seu domicílio para outro juízo não federal. Nesse 

sentido: PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA 

POR IDADE. COMPETÊNCIA DELEGADA. FORO DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUÍZO DE DIREITO 

COMPETENTE. 1. A jurisprudência da Primeira Seção deste e. TRF da 1ª 

Região firmou entendimento de que, tratando-se de ação proposta por 

beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça 

Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se 

absoluta a competência do Juízo de Direito da comarca de domicílio do 

segurado, e, por isso, improrrogável. 2. A Constituição da República de 

1988 - CR/1988 garante ao segurado optar pelo ajuizamento da ação 

previdenciária na Justiça Estadual para facilitar o acesso, mas não 

autoriza a alterar a comarca de seu domicílio para escolher o juízo (grifei). 

Trata-se de competência funcional absoluta insusceptível de modificação 

e declarada de ofício (CR/1988, art. 109, § 3º.(TRF1, CC 

0002589-43.2013.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

NÉVITON GUEDES, 1ª SEÇÃO, e-DJF1 p.452 de 17/10/2014) 3. Embora a 

autora indique na inicial endereço do município de Tiros/MG, toda a 

documentação apresentada como certidão de casamento, CTPS, 

declarações escolares, documentos do imóvel rural etc comprovam que a 

autora reside, na verdade, em Patos de Minas/MG. 4. A incompetência do 

juízo provoca a remessa dos autos a quem de direito e não a sua 

extinção. 5. Remessa oficial parcialmente provida para declarar a 

incompetência absoluta do Juízo e determinar a remessa dos autos ao 

Juízo de Direito de Patos de Minas/MG, comarca do domicílio da autora 

(grifei), ora regular processamento do feito. Apelação do INSS e Recurso 

Adesivo da parte autora prejudicados.A Turma, por unanimidade, deu 

parcial provimento à remessa oficial e julgou prejudicada a apelação do 

INSS e o recurso adesivo da parte autora”. (TRF1. 1ª T. ACORDAO 

00306892220144019199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, e-DJF1 DATA:12/07/2017) Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA DO PRESENTE FEITO E DETERMINO A REMESSA DO 

FEITO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO, PARA 

A COMARCA DE NOVA UBIRATÃ/MT, com as respectivas baixas e 

cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006621-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON LOPES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006621-63.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: CLEITON LOPES DE SOUSA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos /BG. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006595-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BELONI SOARES DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006595-65.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

BELONI SOARES DA ROSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por BELONI 

SOARES DA ROSA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, continua impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio judicialmente concedido nos autos n. 83734. É o 

sucinto relatório. Decido. Compulsando os autos da presente ação, 

verifico que se trata de ação idêntica a ajuizada sob o Código Apolo n° 

41772. A ação Código Apolo n° 83734 fora julgada em 06/08/15, sendo 

que, naquela oportunidade, o benefício foi indeferido, porém, o mesmo 

ainda se encontra em análise do TRF1 em segunda instância, conforme a 

própria parte autora informou em sede de inicial, bem como conforme 

pesquisa realizada junto ao site do TRF1. Sustenta o autor que a 

incapacidade anteriormente auferida naquele feito, permanece, e, estando 

àquela lide pendente, cabe ao mesmo requerer, naquele feito, ao relator do 

recurso interposto, o cumprimento da tutela antecipada concedida naquele 

feito ou, requerer conforme dispõe o art. 297, p. único do NCPC. Posto 

isso, nos termos dos artigos 337, VI, §§ 1º, 2º e 3º, do NCPC, 

RECONHEÇO A LITISPENDÊNCIA nesta ação em relação ao processo de n° 

83734, JULGANDO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, inciso V, do NCPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, as quais ficarão suspensas, por 

força do art. 98, §3º, do NCPC. Sem honorários, eis que não houve 

contraditório. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006599-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ADELMO BELONCI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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SORRISO SENTENÇA Processo: 1006599-05.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

WILSON ADELMO BELONCI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por WILSON 

ADELMO BELONCI contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, continua impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio judicialmente concedido nos autos n. 97106. É o 

sucinto relatório. Decido. Compulsando os autos da presente ação, 

verifico que se trata de ação idêntica a ajuizada sob o Código Apolo n° 

97106. A ação Código Apolo n° 97106 fora julgada em 23/02/15, 

condenando o requerido à concessão da aposentadoria por invalidez à 

parte autora, porém, o mesmo ainda se encontra em análise do TRF1 em 

segunda instância, conforme a própria parte autora informou em sede de 

inicial, bem como conforme pesquisa realizada junto ao site do TRF1 (em 

anexo). Sustenta o autor que a incapacidade anteriormente auferida 

naquele feito, permanece, e, estando àquela lide pendente, cabe ao 

mesmo requerer, naquele feito, ao relator do recurso interposto, o 

cumprimento da tutela antecipada concedida naquele feito, ou, requerer 

conforme dispõe o art. 297, p. único do NCPC. Posto isso, nos termos dos 

artigos 337, VI, §§ 1º, 2º e 3º, do NCPC, RECONHEÇO A LITISPENDÊNCIA 

nesta ação em relação ao processo de n° 41772, JULGANDO EXTINTO 

este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso 

V, do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, as quais ficarão suspensas, por força do art. 98, §3º, do 

NCPC. Sem honorários, eis que não houve contraditório. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006637-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DE CARVALHO BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006637-17.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

VILMA DE CARVALHO BUENO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por VILMA DE 

CARVALHO BUENO contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16478851, em que 

comprova o recebimento do benefício até 15/10/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006619-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SCHEILA REGIANE GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006619-93.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

SCHEILA REGIANE GOMES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por SCHEILA 

REGIANE GOMES contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 
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devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16459683. Quanto 

ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase 

de cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver 

as suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca 

de suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo 

a concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006680-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR DO CLERES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006680-51.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELENIR DO CLERES BARBOSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ELENIR DO 

CLERES BARBOSA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16522791, em que 

comprova a qualidade de segurada e o cumprimento do período de 

carência. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao 

menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006663-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006663-15.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

MARIA DAS DORES DA CONCEICAO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em 

sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de 

exercer atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o 

qual cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do 

seu atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria 

por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como 

visto, pretende a parte autora, que o benefício de auxílio-doença lhe seja 

concedido nesta fase de cognição sumária, confirmando a tutela ao final 

da presente ação. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 
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concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16508032, em que 

comprova recebimento do beneficio até 15/10/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006408-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NESIO LEMOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006408-57.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

NESIO LEMOS DOS SANTOS RÉU: INSS Vistos/BG. Trata-se de Ação de 

Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por NESIO LEMOS DOS SANTOS contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em 

sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de 

exercer atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o 

qual cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do 

seu atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria 

por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como 

visto, pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o 

benefício de auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe 

seja concedida de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. É sabido que, para o deferimento da tutela de 

urgência pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em 

exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela pretendida 

encontram-se presentes, devendo os mesmos ser expostos a seguir. 

Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais sejam: I) 

Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) 

Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros e requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 16282219, em que comprova o recebimento do 

benefício até a data de 19/10/2018. Quanto ao cumprimento do terceiro 

requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, 

aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas atividades 

laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006386-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO MARTINHO TIEGS OAB - MT8423/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G DO NASCIMENTO SILVA - ME (REQUERIDO)

GILSON DO NASCIMENTO SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o depósito de uma diligência urbana no valor de R$ 35,00 

(trinta e cinco reais) que deverá ser efetuado, conforme Provimento nº 

07/2017-CGJ, por depósito junto a central de processamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a 

parte acessar o site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), link emissão de guias 

on-line, procurar diligência/emissão de guia de diligência, devendo o 

comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo.
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Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002074-48.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ABUJAMRA NASCIMENTO OAB - SP274066 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso (EMBARGADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Outros Interessados:

ANA HELENA ESMERALDO CANAVARROS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL 

retro, devendo se manifestarem no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006479-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS CHAVES MARTINS OAB - DF10056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINGA PRODUTORA DE SEMENTES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o depósito de uma diligência urbana no valor de R$ 35,00 

(trinta e cinco reais) que deverá ser efetuado, conforme Provimento nº 

07/2017-CGJ, por depósito junto a central de processamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a 

parte acessar o site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), link emissão de guias 

on-line, procurar diligência/emissão de guia de diligência, devendo o 

comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006492-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR BORTOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006492-58.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

VILMAR BORTOLI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por VILMAR 

BORTOLI contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a 

concessão, implantação e pagamento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das doenças que lhe 

acometem, encontra-se impossibilitada de exercer atividades 

profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual indeferiu o 

beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16342270, em que 

comprova o recebimento do benefício até 10/03/2017. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006520-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. D. S. (AUTOR(A))

VITOR CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

RAQUIELI CLAUDINA DOS SANTOS OAB - 018.370.801-60 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006520-26.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

VITOR CHAVES, GABRIEL ALVES DOS SANTOS REPRESENTANTE: 

RAQUIELI CLAUDINA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de Ação Ordinária de Pensão por 

Morte c/c tutela de urgência ajuizada por VITOR CHAVES e GABRIEL 

ALVES DOS SANTOS representados por Raquieli Claudina dos Santos em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, qualificados 

nos autos, objetivando, em sede de tutela antecipada, a concessão do 

beneficio previdenciário de pensão por morte em razão do falecimento da 

genitora dos requerentes, Sra. Veranilce Claudino dos Santos, ocorrido 

em 26/10/2012. Com a inicial juntou documentos. É o relatório. Decido. Ab 

initio, defiro a gratuidade judiciária. Trata-se, como visto linhas volvidas, de 

ação previdenciária em que os requerentes pretendem que o requerido 

seja condenado a lhe conceder o benefício de pensão por morte, em 

razão do falecimento de seu pai e esposo. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Para a concessão do benefício de pensão por 

morte, necessário se faz a demonstração da condição de segurado do 

falecido, bem como da situação de dependência dos requerentes, nos 
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termos do artigo 74 da Lei 8.213/91. Sob esse prisma, o exame acurado 

dos documentos que embasam a pretensão, mormente a certidão de 

nascimento e carteira de identidade de Num. 16372684, demonstram que 

os requerentes eram dependentes da segurada quando de seu óbito. Do 

mesmo modo, pelos docs. de Num. 16373066 e 16373073 é possível 

vislumbrar a qualidade de segurada da autora, mormente porque foi 

reconhecido pela Justiça do Trabalho que a falecida prestou serviços de 

09/09/2010 a 31/10/2011 e que o não recolhimento das contribuições se 

deu por culpa da empresa empregadora. Ademais, nota-se que no acordo 

firmado na Justiça do Trabalho as partes, naquela oportunidade, se 

compuseram no sentido de que a empresa se comprometeria a proceder 

com o recolhimento previdenciário perante o INSS, o que de fato ocorreu, 

conforme se vislumbra à pg. 9 a 21 – id. 16373073. Por fim, destaco que a 

mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, puramente 

econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria previdenciária 

ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos à vida, à 

saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser realizada sem 

a providência antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em 

cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de 

urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando 

que o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de pensão por morte, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais dos 

beneficiários (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento do benefício deverá ser efetuado 

até posterior decisão final da lide. Em observância as especificidades da 

causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001020-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 171536 Nr: 4299-24.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY BATISTA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN E CIA 

LTDA-ME, CARLA CRISTINA BERTUOL, MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 Nesse sentido, ao contrário do alegado pela parte autora, os reclamados 

não postularam pela produção de prova pericial, devendo a reclamante 

arcar com os custos inerentes à remuneração do perito, nos termos do 

art. 95 do CPC.Não obstante, considerando que a requerente possui renda 

mensal de R$6.113,71 (seis mil cento e treze reais e setenta e um 

centavos), havendo a perita fixado seus honorários em R$7.500,00 (sete 

mil e quinhentos reais), defiro o parcelamento dos honorários periciais, 

nos termos do art. 98, §6º, do CPC, a serem pagos em 04 (quatro) 

parcelas mensais no valor de R$1.875 (um mil oitocentos e setenta e cinco 

reais), devendo o primeiro depósito ser realizado no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de preclusão.Em caso análogo é a orientação 

jurisprudencial:AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. 

PARCELAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DEFERIMENTO. 

VIABILIDADE. Não é o perito quem resolve se os honorários periciais 

podem ou devem ser pagos de forma parcelada. É o juiz, conforme o 

caso, quem resolve sobre isso (CPC, art. 98, § 6º). No caso, a perícia tem 

valor elevado (mais de 18 mil reais). E a agravante aufere renda mensal 

baixa (menos de 2 mil reais). Se tiver que pagar a perícia de uma só vez, a 

agravante provavelmente terá que usar parte significativa de sua reserva 

financeira ou vender bens, o que não tem cabimento. Por isso, na 

hipótese, ao menos em princípio entende-se que é caso para deferir o 

parcelamento de custas. DERAM PROVIMENTO. (Agravo de Instrumento 

Nº 70075378133, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Rui Portanova, Julgado em 07/12/2017)Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 97212 Nr: 9223-54.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUCAS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA FERREIRA BOFF 

NEUMANN - OAB:11894/MT, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - 

OAB:8227-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, julgo e declaro extinto o 

presente processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 105192 Nr: 8265-34.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENIRA MEDINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, julgo e declaro extinto o 

presente processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 93554 Nr: 5054-24.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NELCI CORBARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos/BG.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, julgo e declaro extinto o 

presente processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 131726 Nr: 6240-77.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM EDUARDO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, julgo e declaro extinto o 

presente processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 112421 Nr: 4310-58.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO JUNIOR GOSSLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO IDEAL LTDA, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO -37ª CIRETRAN, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - 58ª 

CIRETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR SOARES DE AMORIM 

SILVA - OAB:18239, BRUNO ALEXANDRE BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:17541, CHARLY HOEGER - OAB:12668/MT, DANIEL BATISTA DE 

AGUIAR - OAB:3537/MT, GUILHERME ANIBAL MONTENARI - 

OAB:17165, KAMILA APARECIDA RODRIGUES - OAB:14133, MARIO 

LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos/BG.

Primeiramente, desconsidere-se o despacho de fls. 212.

No mais, considerando que o executado DETRAN/MT concordou com os 

valores apresentados pelo exequente quanto à sua cota parte (fls. 

203-204), determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a 

expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e 

seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 55149 Nr: 5421-53.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALIA TEREZINHA MEIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, julgo e declaro extinto o 

presente processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 135054 Nr: 7980-70.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISUAL MOTOS E VEICULOS LTDA-ME, 

LOURDES CAPPELLARI, VALMIR BECCHI, EDMILSON CAPELARI 

MAZZARO, ADELMA LUCIA FRANCO MAZZARO, ZELMIRA IZABEL 

GIACOMINI CAPPELARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H. CUBITZA - 

OAB:10.742, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10.410, THIAGO SILVEIRA - 

OAB:12.963

 DISPOSITIVOEx positis, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, por não 

restar configurado os requisitos previstos no artigo 135, III do CTN, e por 

não haver requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, 

DECLARO extinta a execução fiscal em relação aos corresponsáveis 

LOURDES CAPPELLARI, EDMILSON CAPPELLARI MAZZARO, ZELMINA 

IZABEL GIACOMINI CAPPELLARI, ADELMA LUCIA FRANCO MAZZARO e 

VALMIR BECCHI, devendo a execução continuar normalmente somente em 

detrimento da pessoa jurídica, com retificação do polo passivo da 

lide.Consigno que, sendo de interesse da exequente, bem como vindo esta 

a preencher os requisitos legais dispostos tanto no artigo 135, III, do CTN, 

quanto os dos arts. 133 e seguintes do CPC/15, o redirecionamento da 

execução será totalmente possível, quando desconsiderada a 

personalidade jurídica.Deixo registrado que o exequente ficará isento do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2.001. Sem 

prejuízo, proceda-se com a devida confecção de alvará para 

levantamento dos valores bloqueados às fls. 49-51, devendo tais valores 

ser transferidos para conta a ser indicada pela executada Zelmina Izabel 

Giacomini Cappellari, o que deverá ser feito no prazo de 05 dias.Condeno 

a exequente no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência 

ao patrono da executada Zelmina Izabel Giacomini Cappellari, os quais fixo 

em 10% do valor da causa, nos exatos termos dos artigos 85, §3º, I, do 

NCPC.Intime-se.Cumpra, providenciando-se e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 83856 Nr: 2981-16.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO ANTONIO SFREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos/BG.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, julgo e declaro extinto o 

presente processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 135044 Nr: 7973-78.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISUAL MOTOS E VEICULOS LTDA-ME, 

VALMIR BECCHI, LOURDES CAPPELLARI, EDMILSON CAPELARI 
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MAZZARO, ADELMA LUCIA FRANCO MAZZARO, ZELMIRA IZABEL 

GIACOMINI CAPPELARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H. CUBITZA - 

OAB:10.742, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10.410, THIAGO SILVEIRA - 

OAB:12.963

 DISPOSITIVO Ex positis, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, por não 

restar configurado os requisitos previstos no artigo 135, III do CTN, e por 

não haver requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, 

DECLARO extinta a execução fiscal em relação aos corresponsáveis 

LOURDES CAPPELLARI, EDMILSON CAPPELLARI MAZZARO, ZELMINA 

IZABEL GIACOMINI CAPPELLARI, ADELMA LUCIA FRANCO MAZZARO e 

VALMIR BECCHI, devendo a execução continuar normalmente somente em 

detrimento da pessoa jurídica, com retificação do polo passivo da lide. 

Consigno que, sendo de interesse da exequente, bem como vindo esta a 

preencher os requisitos legais dispostos tanto no artigo 135, III, do CTN, 

quanto os dos arts. 133 e seguintes do CPC/15, o redirecionamento da 

execução será totalmente possível, quando desconsiderada a 

personalidade jurídica. Deixo registrado que o exequente ficará isento do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2.001. Sem 

prejuízo, no que tange às executadas Zelmina e Adelma, proceda-se com 

a devida confecção de alvará para levantamento dos valores bloqueados 

às fls. 31-33, devendo tais valores ser transferidos para conta a ser 

indicada pelas executadas, o que deverá ser feito no prazo de 05 dias. 

Quanto a executada Lourdes Cappellari, após preclusão, proceda-se com 

o levantamento dos valores bloqueados em sua conta em fls. 31-33, 

devendo ser transferidos para conta a ser indicada pela mesma, no prazo 

de 05 dias. Condeno a exequente no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência ao patrono da executada Zelmina Izabel 

Giacomini Cappellari, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos exatos 

termos dos artigos 85, §3º, I, do NCPC, mormente porque, o cancelamento 

da CDA em face da executada se deu somente após a perfectibilização da 

penhora nas contas da mesma, bem como após a apresentação da 

exceção de pré-executividade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 54033 Nr: 3988-14.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMAVE MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA EPP, ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES, UILMAR GOUVEIA 

GUIMARÃES, LANDER PIAZZA, ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL, 

DAVID DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO CAMARGO, MARCELO LINCOLN 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10752-B, CARLOS REZENDE JÚNIOR - OAB:OAB/MT9059, DANIELE 

IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6057, ELOANE 

VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20.645-O, Evandro Santos da Silva 

- OAB:5.726-B

 Vistos/BG.

 Trata-se de embargos de declaração, suscitando omissão na sentença 

de fls. 283, uma vez que este juízo extinguiu esta execução com base no 

art. 924, inciso II, do NCPC, quando, na verdade, não houve a quitação 

integral do débito, mas, tão somente, o parcelamento da dívida. Posto isto, 

pugna a exequente pela reforma da sentença atacada.

É o relatório. Decido.

Trata-se de embargos de declaração com efeito infringente, com o 

propósito de reanalisar premissas e argumentos apresentados.

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos e no mérito lhe dou provimento.

Isso porque, realmente a sentença invectivada foi prolatada 

equivocadamente, eis que não houve o pagamento integral do débito, mas 

tão somente foi informado pela executada Guimave Máquinas e Insumos 

Agrícolas Ltda – EPP, que houve o parcelamento da dívida (fls. 279-282), 

não sendo o caso, portanto, de extinção da ação.

Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS e lhes dou PROVIMENTO, para 

anular a decisão prolatada às fls. 283, dando regular prosseguimento ao 

feito, nos seguintes termos:

Intime-se a Fazenda Pública para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

acerca do parcelamento informado às fls. 279-282, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 53471 Nr: 3677-23.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIRA FRANCISCONE DA CUNHA - ESPÓLIO, 

NELSON ALVES DA CUNHA, JOICE WOLF SCHOLL, CARLOS ALBERTO 

GOMES FERREIRA, ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, julgo e declaro extinto o 

presente processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 48142 Nr: 5065-92.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI DE OLIVEIRA LIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, julgo e declaro extinto o 

presente processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 106389 Nr: 9456-17.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALADAIDE TERESINHA BARBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13981-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, julgo e declaro extinto o 

presente processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143974 Nr: 810-13.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON JUSTINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ FABIANO 

BELLÃO GIMENEZ, para devolução dos autos nº 810-13.2016.811.0040, 

Protocolo 143974, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19341 Nr: 3300-62.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADELUZ COMÉRCIO E INDUSTRIA DE 

MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA, MAURO CÉSAR LARA DE BARROS - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE PIRES - 

OAB:7679/MT

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte REQUERIDA para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80907 Nr: 6085-50.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIRA CABRAL DOS SANTOS - ME, 

LEONIRA CABRAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte REQUERIDA para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80088 Nr: 5432-48.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA NUNES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte AUTORA para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96948 Nr: 8942-98.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALANKARDEC DE SOUZA ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte AUTORA para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54711 Nr: 4916-62.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO MISSIO, CONCEIÇÃO BARBOSA DA MATA 

MISSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREY MAURICIO WATANABE, MUNICÍPIO 

DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON SARAIVA DOS SANTOS 

- OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - 

OAB:7330, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte REQUERIDA para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113759 Nr: 5399-19.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA AVANÇADO DE TELEFONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHESTER RICARDO AGOSTINI 

- OAB:12699/MT

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte REQUERIDA para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133273 Nr: 6990-79.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI ALVES ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte AUTORA para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96204 Nr: 8138-33.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA AVANÇADO DE TELEFONIA LTDA, 

EDIRLEY DA SILVA ROSA, EDSON DA SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, ANA PAULA SCHEVINSKI DALBEN - OAB:13272, CARLA 

ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, CEZAR VIANA LUCENA - 
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OAB:19417/O, DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS - OAB:12671/MT, 

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - OAB:18159, ÉSLEN PARRON 

MENDES - OAB:17909/O, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, 

LUCAS COLDEBELLA - OAB:21969/O, RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A, ZENILDA PAIDA - OAB:17.404/MT

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte REQUERIDA para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103010 Nr: 5980-68.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:10291-A, FERNANDO BRUGNEROTTO - OAB:13.710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte AUTORA para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137747 Nr: 9501-50.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. E. BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B, JANONE DA 

SILVA PEREIRA - OAB:7.055-B

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte REQUERIDA para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117845 Nr: 8569-96.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte AUTORA para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104222 Nr: 7282-35.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇAO 

MINERAL-DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTAL PEDRAS MINERAÇÃO LTDA, 

GUSTAVO VIGANO PICCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, NILSON 

JACOB FERREIRA - OAB:9845

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte REQUERIDA para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12389 Nr: 1638-34.2001.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO, IGNÁCIO 

SCHEVINSKI NETTO, MUNICÍPIO DE SORRISO -MT, VILSON VIGOLO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ANDRÉ VIRUEL 

MARTINEZ - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MARCELA CAMPOS 

RANGEL GOMES DE ARRUDA - OAB:175175, PAULO SÉRGIO 

GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte REQUERIDA para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57554 Nr: 6540-49.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FRAGA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Rodrigues Melo 

Ferreira - OAB:21809/0

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte REQUERIDA para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81127 Nr: 6229-24.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR OZÓRIO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MACHADO BRAZIL 

BARBOZA - OAB:13394, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA MACHADO BRAZIL 

BARBOZA - OAB:13394

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte AUTORA para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141787 Nr: 11486-54.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO SIDNEY DORNELLES DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MACHADO BRAZIL 

BARBOZA - OAB:13394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA MACHADO BRAZIL 

BARBOZA - OAB:13394

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte AUTORA para que devolva os autos do processo 
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supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141799 Nr: 11497-83.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVINO MAZUTTI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MACHADO BRAZIL 

BARBOZA - OAB:13394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA MACHADO BRAZIL 

BARBOZA - OAB:13394

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte AUTORA para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141802 Nr: 11500-38.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIZETE ROSANY SCHUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MACHADO BRAZIL 

BARBOZA - OAB:13394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA MACHADO BRAZIL 

BARBOZA - OAB:13394

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte AUTORA para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118352 Nr: 8928-46.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ALMADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte AUTORA para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86769 Nr: 6234-12.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL -INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENNER DE LIMA NOGUEIRA E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MATIOLI VERISSIMO 

SILVA - OAB:PROC.FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte REQUERIDA para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34638 Nr: 3781-20.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUSTOLIN & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT, 

NOILVES VEDANA - OAB:11310/MS

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte REQUERIDA para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42703 Nr: 5490-56.2007.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânea Mochnacz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte AUTORA para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46570 Nr: 3487-94.2008.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS GOMES DA SILVA, LUCIA BARBOSA DE 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte AUTORA para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135192 Nr: 8085-47.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POST & TAVARES LTDA ME, MOACIR 

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA, IVAN MULLER DA SILVA, IVAN 

TAVARES, ROSEMEIRE VERCOZA ATAIDE DA SILVA, ANDRE POST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO FELIX CABRAL - 

OAB:15576

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte REQUERIDA para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147769 Nr: 2855-87.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS 

PRODUTORES RURAIS DE RONDONOPOLIS COOPERCAMPO, LUIZ 

CARLOS RODRIGUEZ, NADIM MAKARI, DOMINGO MALACRIDA, CARLOS 

ALBERTO FERREIRA MOÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 
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- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO FELIX CABRAL - 

OAB:15576

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte REQUERIDA para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118926 Nr: 9276-64.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TADEU LEMAINSKI, NEIVA ZIMERMANN 

LEMANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSENILDE DUARTE JARA - 

OAB:14987-A

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte REQUERIDA para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95929 Nr: 7852-55.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES E DA SILVA LTDA - ME, ANA 

PAULA BEZERRA DOS SANTOS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT, TAIS GIOVELLI - OAB:23576-0

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte REQUERIDA para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105337 Nr: 8408-23.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PYNARD DURGO GOMES, 

FLAVIO DOS SANTOS SALVADOR, ITAMAR VERISSÍMO LUIZ, JOSE 

FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S.I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, DEFENSORIA PÚBLICA DE SORRISO/MT - 

OAB:, Henrique Cristovão de Assis - OAB:MT0016738O, LUCIANA 

DECESARO GALEAZZI - OAB:Defens. Pública, WELBER COSTA 

BAIMA - OAB:7.870 MT

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte REQUERIDA para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 113759 Nr: 5399-19.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA AVANÇADO DE TELEFONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHESTER RICARDO AGOSTINI 

- OAB:12699/MT

 Vistos etc.

Defiro o requerimento de fls. 292 e suspendo o presente por 120 dias a 

contar da data do protocolo do requerimento.

 Após, intime-se a parte autora, no prazo legal, para que requeira o que de 

direito.

Com ou sem resposta, devidamente certificados, voltem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 17 de fevereiro de 2016.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003191-74.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KELY BASSTSH DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003191-74.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 27 de novembro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006466-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FIDELIS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1006466-94.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 27 de novembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA CAROLINA DE MOURA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1000928-98.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 
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cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamante (advogado) dos embargos de declaração 

opostos no ID. 16407574, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias. Sorriso/MT, 27 de novembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010650-42.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GELIO GASPERIN (REQUERIDO)

 

Processo: 8010650-42.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 29 DE MAIO 

DE 2019 ÀS 08:20HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 27 de Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005156-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 08:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010512-12.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIA JAQUELINE DE OLIVEIRA ROLIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 8010512-12.2014.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16402480, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 27 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003913-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA CARIZE ZUANAZZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo: 1003913-40.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, manifeste-se sobre os 

rumos da execução indicando bens penhoráveis no prazo de 10 (dez) 

dias, considerando a diligência de ID. 16423765 e 16423467, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 27 de novembro de 2018. Elite Capitanio Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001335-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARIK FERREIRA OAB - MT21931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1001335-07.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16450445, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 27 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010537-88.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BRANDAO DE ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA OAB - MT0013126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

 

Processo: 8010537-88.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 29 DE MAIO 

DE 2019 ÀS 08:30HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 27 de Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006136-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO NOGUEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ARTHUR MENDONCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA SCHERER OAB - RS101010 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006136-97.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FABIO NOGUEIRA DE LIMA 

REQUERIDO: GUSTAVO ARTHUR MENDONCA Visto/DH Trata-se de 

reclamação em que o reclamante, sob a alegação de que foi objeto de 

ataques por parte do reclamado, através de uma nota de repúdio, bem 

como uma fala do reclamado junto à Câmara Municipal de Sorriso em uma 

audiência pública, pugna pela condenação do reclamado, em danos 

morais. O reclamado, por sua vez, suscitou, preliminarmente, a inépcia da 

inicial, aduzindo que a redação dos fatos não decorre logicamente à 

conclusão. No mérito, afirma que inexistiu qualquer dano moral praticado 

em desfavor do reclamante. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois 

bem, em que pese as alegações do reclamante de que sofreu danos 

morais, em razão dos supostos ataques do reclamado em seu desfavor, 
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fato é que referidas alegações não restaram devidamente comprovadas. 

Isso porque, pela nota de repúdio constante nos autos, listando as 

eventuais queixas direcionadas ao reclamante, constata-se que a mesma 

foi feita pelo Instituto Judô-Sorriso (IJS), membros, diretores e pais de 

alunos, a qual restou assinada por todos e não somente pelo reclamado 

Gustavo Mendonça, conforme se vê do documento completo constante no 

Num. 12983817. Na referida nota de repúdio, além do mais, não constam 

os dizeres alegados pelo reclamante, no sentido de que estaria se 

utilizando de transporte público para levar parentes de atletas não 

autorizados pela Prefeitura para competições, mas sim as seguintes 

palavras: “(...) na Seletiva para o Brasileiro em Campo Verde e nos Jogos 

Escolares o Professor Fábio levou em torno de 8 a 10 atletas levando 

também acompanhantes dos seus atletas, o que não é justo já que se os 

pais dos atletas do Professor Fabio podem ir porque os nossos não 

poderiam?”. Nota-se que em referidas palavras não há qualquer 

informação no sentido de que o reclamante estaria se utilizando de 

transporte público e/ou verbas públicas para levar parentes de atletas, 

mas demonstra, tão somente, a indignação dos membros do Instituto 

Judô-Sorriso com referido episódio. Quanto a alegação de que na nota de 

repúdio consta que o reclamante é preconceituoso, que fez distinção 

entre bairros da cidade, consta, na referida nota, a seguinte informação: 

“no momento de embarcar no ônibus nossos atletas foram obrigados a 

ficar no fundo do ônibus de forma desrespeitosa. O Professor Fábio 

afirmou: ‘Os atletas do São Domingos vão para o Fundo!’. E quando 

questionamos, o coordenador Renato apenas disse: ‘Obedece!’ O que 

demonstra o preconceito dessas pessoas com nossos professores e 

atletas”. No caso dos autos, o autor apresentou sua opinião crítica acerca 

dos argumentos utilizados pela parte requerida, sem, contudo, atingir a 

honra e a imagem do autor. Ademais, segundo o STF, críticas 

contundentes não ultrapassam o interesse subjetivo das partes, sendo 

descabida a indenização por dano moral, in verbis: “Recurso 

Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 

4.Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo 

das partes.(grifei) 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a 

matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a 

não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento 

do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência 

de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não 

conhecido”. (STF. ARE 739382 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, J. 

23/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 31-05-2013 PUBLIC 

03-06-2013 ) Quanto a alegação de que realizou um evento com a 

presença do campeão olímpico Carlos Honorato, com apoio da Prefeitura e 

não permitiu a entrada dos alunos do reclamado, fato é que não há na nota 

de repúdio, qualquer ataque ofensivo ao reclamante quanto ao referido 

fato, não havendo quaisquer palavras desabonadoras ao reclamante, mas 

sim, como dito acima, representa a indignação dos membros do Instituto 

Judô-Sorriso com referido fato. Na fala junto à Câmara de Vereadores não 

consta a afirmação de que o reclamante estaria desviando recursos 

públicos, pois sequer foi dito o nome do reclamante em referida fala, 

conforme se constata pelo vídeo juntado aos autos, sendo que, em 

nenhum momento foram utilizadas pelo reclamado, as palavras arguidas 

pelo reclamante na inicial de desvio de recursos públicos. Por fim, quanto 

as alegações de que houve apedrejamento da academia do reclamante, do 

mesmo modo, não restou comprovada nos autos, eis que o reclamante 

sequer arrolou testemunhas e/ou trouxe aos autos qualquer prova para 

comprovar suas alegações. Em síntese, extrai-se da carta de repúdio que 

a demonstração de insatisfação com os atos praticados pelo reclamante 

era tanto do reclamado quanto dos demais membros do Instituto 

Judô-Sorriso (IJS), quais sejam, membros, diretores e pais de alunos e que 

não houve ato e/ou palavras de ofensas proferidas contra o reclamante, 

mas tão somente desagrado quanto às suas atitudes. Também não se 

pode passar despercebida a estranha razão de se litigar tão somente 

contra o reclamado, ao passo que mais 16 pessoas assinaram a carta de 

repúdio, a qual, não passa de crítica lícita e, não, de tentativa de ofensa 

aos direitos de personalidade do autor. Ademais, tais atitudes não 

extrapolam a órbita das opiniões e pensamentos, que foram proferidas 

sem qualquer intenção de denegrir ou injuriar a honra subjetiva do 

reclamante, eis que a insatisfação do reclamado e dos demais membros 

do Instituto Judô-Sorriso (IJS) diz respeito ao modo de atuação do 

reclamante frente à profissão que exerce e não propriamente a sua 

pessoa, sua intimidade ou sua honra, não tendo as críticas atingido a 

esfera da ofensa individual. O fato de a nota de repúdio em questão ser 

formulada em tom contundente de crítica não é suficiente para configurar 

excesso ou desvio de finalidade, não vislumbrando a existência de abalo à 

honra do autor, dor, ou qualquer ato atentatório contra a intimidade, a vida 

privada, a imagem, ou a qualquer outro valor da personalidade, passível de 

ressarcimento. Portanto, inexistindo comprovação acerca da conduta do 

réu com relação à lesão à honra do reclamante, a improcedência dos 

pedidos iniciais é medida que se impõe. Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante 

as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006136-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO NOGUEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ARTHUR MENDONCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA SCHERER OAB - RS101010 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006136-97.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FABIO NOGUEIRA DE LIMA 

REQUERIDO: GUSTAVO ARTHUR MENDONCA Visto/DH Trata-se de 

reclamação em que o reclamante, sob a alegação de que foi objeto de 

ataques por parte do reclamado, através de uma nota de repúdio, bem 

como uma fala do reclamado junto à Câmara Municipal de Sorriso em uma 

audiência pública, pugna pela condenação do reclamado, em danos 

morais. O reclamado, por sua vez, suscitou, preliminarmente, a inépcia da 

inicial, aduzindo que a redação dos fatos não decorre logicamente à 

conclusão. No mérito, afirma que inexistiu qualquer dano moral praticado 

em desfavor do reclamante. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois 

bem, em que pese as alegações do reclamante de que sofreu danos 

morais, em razão dos supostos ataques do reclamado em seu desfavor, 

fato é que referidas alegações não restaram devidamente comprovadas. 

Isso porque, pela nota de repúdio constante nos autos, listando as 

eventuais queixas direcionadas ao reclamante, constata-se que a mesma 

foi feita pelo Instituto Judô-Sorriso (IJS), membros, diretores e pais de 

alunos, a qual restou assinada por todos e não somente pelo reclamado 

Gustavo Mendonça, conforme se vê do documento completo constante no 

Num. 12983817. Na referida nota de repúdio, além do mais, não constam 

os dizeres alegados pelo reclamante, no sentido de que estaria se 

utilizando de transporte público para levar parentes de atletas não 

autorizados pela Prefeitura para competições, mas sim as seguintes 

palavras: “(...) na Seletiva para o Brasileiro em Campo Verde e nos Jogos 

Escolares o Professor Fábio levou em torno de 8 a 10 atletas levando 

também acompanhantes dos seus atletas, o que não é justo já que se os 

pais dos atletas do Professor Fabio podem ir porque os nossos não 

poderiam?”. Nota-se que em referidas palavras não há qualquer 

informação no sentido de que o reclamante estaria se utilizando de 

transporte público e/ou verbas públicas para levar parentes de atletas, 

mas demonstra, tão somente, a indignação dos membros do Instituto 

Judô-Sorriso com referido episódio. Quanto a alegação de que na nota de 

repúdio consta que o reclamante é preconceituoso, que fez distinção 

entre bairros da cidade, consta, na referida nota, a seguinte informação: 

“no momento de embarcar no ônibus nossos atletas foram obrigados a 

ficar no fundo do ônibus de forma desrespeitosa. O Professor Fábio 

afirmou: ‘Os atletas do São Domingos vão para o Fundo!’. E quando 

questionamos, o coordenador Renato apenas disse: ‘Obedece!’ O que 

demonstra o preconceito dessas pessoas com nossos professores e 

atletas”. No caso dos autos, o autor apresentou sua opinião crítica acerca 

dos argumentos utilizados pela parte requerida, sem, contudo, atingir a 

honra e a imagem do autor. Ademais, segundo o STF, críticas 

contundentes não ultrapassam o interesse subjetivo das partes, sendo 

descabida a indenização por dano moral, in verbis: “Recurso 

Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 

4.Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo 

das partes.(grifei) 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a 

matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a 
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não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento 

do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência 

de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não 

conhecido”. (STF. ARE 739382 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, J. 

23/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 31-05-2013 PUBLIC 

03-06-2013 ) Quanto a alegação de que realizou um evento com a 

presença do campeão olímpico Carlos Honorato, com apoio da Prefeitura e 

não permitiu a entrada dos alunos do reclamado, fato é que não há na nota 

de repúdio, qualquer ataque ofensivo ao reclamante quanto ao referido 

fato, não havendo quaisquer palavras desabonadoras ao reclamante, mas 

sim, como dito acima, representa a indignação dos membros do Instituto 

Judô-Sorriso com referido fato. Na fala junto à Câmara de Vereadores não 

consta a afirmação de que o reclamante estaria desviando recursos 

públicos, pois sequer foi dito o nome do reclamante em referida fala, 

conforme se constata pelo vídeo juntado aos autos, sendo que, em 

nenhum momento foram utilizadas pelo reclamado, as palavras arguidas 

pelo reclamante na inicial de desvio de recursos públicos. Por fim, quanto 

as alegações de que houve apedrejamento da academia do reclamante, do 

mesmo modo, não restou comprovada nos autos, eis que o reclamante 

sequer arrolou testemunhas e/ou trouxe aos autos qualquer prova para 

comprovar suas alegações. Em síntese, extrai-se da carta de repúdio que 

a demonstração de insatisfação com os atos praticados pelo reclamante 

era tanto do reclamado quanto dos demais membros do Instituto 

Judô-Sorriso (IJS), quais sejam, membros, diretores e pais de alunos e que 

não houve ato e/ou palavras de ofensas proferidas contra o reclamante, 

mas tão somente desagrado quanto às suas atitudes. Também não se 

pode passar despercebida a estranha razão de se litigar tão somente 

contra o reclamado, ao passo que mais 16 pessoas assinaram a carta de 

repúdio, a qual, não passa de crítica lícita e, não, de tentativa de ofensa 

aos direitos de personalidade do autor. Ademais, tais atitudes não 

extrapolam a órbita das opiniões e pensamentos, que foram proferidas 

sem qualquer intenção de denegrir ou injuriar a honra subjetiva do 

reclamante, eis que a insatisfação do reclamado e dos demais membros 

do Instituto Judô-Sorriso (IJS) diz respeito ao modo de atuação do 

reclamante frente à profissão que exerce e não propriamente a sua 

pessoa, sua intimidade ou sua honra, não tendo as críticas atingido a 

esfera da ofensa individual. O fato de a nota de repúdio em questão ser 

formulada em tom contundente de crítica não é suficiente para configurar 

excesso ou desvio de finalidade, não vislumbrando a existência de abalo à 

honra do autor, dor, ou qualquer ato atentatório contra a intimidade, a vida 

privada, a imagem, ou a qualquer outro valor da personalidade, passível de 

ressarcimento. Portanto, inexistindo comprovação acerca da conduta do 

réu com relação à lesão à honra do reclamante, a improcedência dos 

pedidos iniciais é medida que se impõe. Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante 

as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010426-07.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo: 8010426-07.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 29 DE MAIO 

DE 2019 ÀS 08:40HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 27 de Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010427-31.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO(A))

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010427-31.2011.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 27 de novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000797-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BANFI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CLARA RIBEIRO DA SILVA SCHIROFF (EXECUTADO)

 

Processo: 1000797-26.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, manifeste-se sobre os 

rumos da execução indicando bens penhoráveis no prazo de 10 (dez) 

dias, considerando a diligência de ID. 16424909, 16424910 e 16424911, 

sob pena de extinção. Sorriso/MT, 27 de novembro de 2018. Elite Capitanio 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004351-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BIMBATO (REQUERENTE)

M. A. BIMBATO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BIMBATO OAB - MT20656/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERCY DA SILVA CAMARGO (REQUERIDO)

IRENI RODRIGUES NEVES (REQUERIDO)

 

Processo: 1004351-03.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante(advogado) e reclamado(advogado) de que foi 

designado o 20 DE MARÇO DE 2019 ÀS 16:10HORAS para realização da 

audiência de conciliação, ficando ciente a parte interessada(reclamante) 

que o não comparecimento implicará na extinção do feito, bem como fica 

desde logo o patrono cientificado de que deverá trazer a parte reclamante 

independente de sua intimação. Ficando ciente a parte reclamada que não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte 

reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Sorriso/MT, 27 de Novembro de 

2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004794-51.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Processo: 1004794-51.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, manifeste-se sobre os 

rumos da execução indicando bens penhoráveis no prazo de 10 (dez) 

dias, considerando a diligência de ID. 16425460, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 27 de novembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010972-62.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETTI BELLE (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de MARÇO 

de 2019, às 17:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000466-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOFICO BATISTA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000466-44.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DOFICO 

BATISTA DA ROCHA REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS e MORAIS proposta por DOFICO BATISTA DA ROCHA, em 

face do MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, na qual aduz que, em viagem 

ao município réu, seu veículo caiu em um buraco no meio da Rua Rio do 

Bugres, vindo a sofrer danos materiais no valor de R$7.822,47. Sustenta, 

ainda, que a omissão do requerido lhe causou dano moral, visto que não 

pôde concluir sua viagem, em virtude do sinistro ocorrido, razão pela qual 

requer seja indenizado pelos danos sofridos. O reclamado, devidamente 

citado, não apresentou contestação. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Como dito, trata-se de ação de indenização na qual a 

parte autora requer seja indenizada pelos supostos danos materiais, 

sofridos em razão de acidente de trânsito, ocasionado pela falha no 

serviço público, eis que caiu com seu veículo em um buraco existente no 

meio de uma rua no município réu. Cumpre observar que o presente feito 

prescinde de dilação probatória, haja vista que, embora contenha matéria 

de fato e de direito, está suficientemente instruído para receber o 

julgamento, consoante prevê o art. 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro 

que a responsabilidade da ré, por ser objetiva, exige da parte autora a 

demonstração dos danos sofridos e do nexo causal entre a conduta, 

omissiva ou comissiva, do ente público, e tais prejuízos, de modo que 

incumbia ao requerido, a fim de se eximir do dever de indenizar, 

demonstrar a ocorrência de caso fortuito, força maior ou de culpa 

exclusiva da vítima, o que não ocorreu. Conforme se vê das fotos anexas 

ao feito, é fato incontroverso que o acidente ocorreu em uma rua 

localizada no Município réu. Do mesmo modo, verifica-se que o acidente 

ocorreu em razão da ausência de conservação da rua, a qual possuía um 

imenso buraco, o qual, sequer, estava sinalizado. O artigo 1º, §3º, do 

Código de Trânsito Brasileiro dispõe que: “Os órgãos e entidades 

componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das 

respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos 

cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção 

de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do 

trânsito seguro”. Pois bem, no caso dos autos, vislumbro que o fator 

decisivo para a ocorrência do acidente foi a ausência de conservação da 

via, bem como de sinalização no local. Logo, a responsabilidade do ente 

público pelo evento danoso é decorrente de seu comportamento 

negligente e omisso, o qual se absteve do seu dever de zelar pela 

segurança e proteção dos cidadãos, sobretudo no que atine a segurança 

na via pública ao sinalizar os buracos nela existentes. Em decorrência, 

poderíamos afirmar que o acidente certamente seria evitado se o Poder 

Público Municipal, no seu dever de fiscalização, tivesse efetuado a 

conservação e/ou a sinalização da via, razão pela qual deve responder 

pelos danos causados ao autor. A parte autora juntou aos autos os 

orçamentos do conserto do veículo, tendo o menor valor de R$5.163,39 

referente às despesas com os serviços de reparo do motor e R$2.400,00 

referente as despesas com os serviços de chapeação e pintura (Num. 

11618326). Assim, deverá a parte requerida indenizar a parte autora pelos 

danos materiais demonstrados e devidamente comprovados. Quanto aos 

danos morais, não demonstrada a ocorrência de lesão aos direitos da 

personalidade, não há que se falar em indenização. Nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSOS DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – CARRO QUE CAI EM VALETA ABERTA EM FINAL DE RUA – 

AUSÊNCIA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO – CAUSA DETERMINANTE – 

RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO – CULPA EXCLUSIVA DA VITIMA 

– NÃO DEMONSTRADA – DEVER DE REPARAÇÃO – DANOS MATERIAIS – 

MENOR VALOR ORÇADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – 

AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO – JUROS E 

CORREÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – 

RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA 

PARTE AUTORA DESPROVIDO.É cediço que a conservação e sinalização 

das vias locais é responsabilidade do Município e se, devendo agir, deixou 

de fazê-lo, causando prejuízos a outrem, deve reparar os danos 

causados. Não logrando o Município demonstrar a existência de culpa 

exclusiva da vítima pelo acidente, caso fortuito ou força maior, restando 

comprovado, entretanto, o nexo de causalidade entre o evento danoso e 

os danos materiais sofridos pelo particular, deve o ente público responder 

por tais danos. Para a configuração do dano moral é necessária a 

ocorrência de lesão a um interesse contido nos direitos da personalidade 

(como a vida, a integridade corporal e psíquica, a liberdade, a honra, o 

decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem) ou nos 

atributos da própria pessoa (como o nome, a capacidade, o estado de 

família), situação não evidenciada no caso.Em relação ao regime de 

atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre as 

condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, até 30 

de junho de 2009, e, após, os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança até 25 de março de 2015, e, 

após, IPCA-E.Os honorários advocatícios devem ser fixados com 

equidade, levando em conta a complexidade da matéria e o tempo de 

duração da ação” .(TJMT. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Ap 

141972/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, J. 16/12/2016, DJE 07/02/2017) Posto 

isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o requerido ao 

pagamento de R$7.563,39 a título de danos materiais à parte autora, 

atualizados pelo IPCA-E e juros calculados de acordo com os índices da 

caderneta de poupança, ambos desde o evento danoso. No mais, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral. Sem custas e 

honorários, nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95. Sentença não 

sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 11, da Lei n. 12.153/09. 

Após o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000466-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOFICO BATISTA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000466-44.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DOFICO 

BATISTA DA ROCHA REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS e MORAIS proposta por DOFICO BATISTA DA ROCHA, em 

face do MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, na qual aduz que, em viagem 

ao município réu, seu veículo caiu em um buraco no meio da Rua Rio do 

Bugres, vindo a sofrer danos materiais no valor de R$7.822,47. Sustenta, 

ainda, que a omissão do requerido lhe causou dano moral, visto que não 

pôde concluir sua viagem, em virtude do sinistro ocorrido, razão pela qual 

requer seja indenizado pelos danos sofridos. O reclamado, devidamente 

citado, não apresentou contestação. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Como dito, trata-se de ação de indenização na qual a 

parte autora requer seja indenizada pelos supostos danos materiais, 

sofridos em razão de acidente de trânsito, ocasionado pela falha no 

serviço público, eis que caiu com seu veículo em um buraco existente no 

meio de uma rua no município réu. Cumpre observar que o presente feito 

prescinde de dilação probatória, haja vista que, embora contenha matéria 

de fato e de direito, está suficientemente instruído para receber o 

julgamento, consoante prevê o art. 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro 

que a responsabilidade da ré, por ser objetiva, exige da parte autora a 

demonstração dos danos sofridos e do nexo causal entre a conduta, 

omissiva ou comissiva, do ente público, e tais prejuízos, de modo que 

incumbia ao requerido, a fim de se eximir do dever de indenizar, 

demonstrar a ocorrência de caso fortuito, força maior ou de culpa 

exclusiva da vítima, o que não ocorreu. Conforme se vê das fotos anexas 

ao feito, é fato incontroverso que o acidente ocorreu em uma rua 

localizada no Município réu. Do mesmo modo, verifica-se que o acidente 

ocorreu em razão da ausência de conservação da rua, a qual possuía um 

imenso buraco, o qual, sequer, estava sinalizado. O artigo 1º, §3º, do 

Código de Trânsito Brasileiro dispõe que: “Os órgãos e entidades 

componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das 

respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos 

cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção 

de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do 

trânsito seguro”. Pois bem, no caso dos autos, vislumbro que o fator 

decisivo para a ocorrência do acidente foi a ausência de conservação da 

via, bem como de sinalização no local. Logo, a responsabilidade do ente 

público pelo evento danoso é decorrente de seu comportamento 

negligente e omisso, o qual se absteve do seu dever de zelar pela 

segurança e proteção dos cidadãos, sobretudo no que atine a segurança 

na via pública ao sinalizar os buracos nela existentes. Em decorrência, 

poderíamos afirmar que o acidente certamente seria evitado se o Poder 

Público Municipal, no seu dever de fiscalização, tivesse efetuado a 

conservação e/ou a sinalização da via, razão pela qual deve responder 

pelos danos causados ao autor. A parte autora juntou aos autos os 

orçamentos do conserto do veículo, tendo o menor valor de R$5.163,39 

referente às despesas com os serviços de reparo do motor e R$2.400,00 

referente as despesas com os serviços de chapeação e pintura (Num. 

11618326). Assim, deverá a parte requerida indenizar a parte autora pelos 

danos materiais demonstrados e devidamente comprovados. Quanto aos 

danos morais, não demonstrada a ocorrência de lesão aos direitos da 

personalidade, não há que se falar em indenização. Nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSOS DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – CARRO QUE CAI EM VALETA ABERTA EM FINAL DE RUA – 

AUSÊNCIA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO – CAUSA DETERMINANTE – 

RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO – CULPA EXCLUSIVA DA VITIMA 

– NÃO DEMONSTRADA – DEVER DE REPARAÇÃO – DANOS MATERIAIS – 

MENOR VALOR ORÇADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – 

AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO – JUROS E 

CORREÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – 

RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA 

PARTE AUTORA DESPROVIDO.É cediço que a conservação e sinalização 

das vias locais é responsabilidade do Município e se, devendo agir, deixou 

de fazê-lo, causando prejuízos a outrem, deve reparar os danos 

causados. Não logrando o Município demonstrar a existência de culpa 

exclusiva da vítima pelo acidente, caso fortuito ou força maior, restando 

comprovado, entretanto, o nexo de causalidade entre o evento danoso e 

os danos materiais sofridos pelo particular, deve o ente público responder 

por tais danos. Para a configuração do dano moral é necessária a 

ocorrência de lesão a um interesse contido nos direitos da personalidade 

(como a vida, a integridade corporal e psíquica, a liberdade, a honra, o 

decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem) ou nos 

atributos da própria pessoa (como o nome, a capacidade, o estado de 

família), situação não evidenciada no caso.Em relação ao regime de 

atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre as 

condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, até 30 

de junho de 2009, e, após, os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança até 25 de março de 2015, e, 

após, IPCA-E.Os honorários advocatícios devem ser fixados com 

equidade, levando em conta a complexidade da matéria e o tempo de 

duração da ação” .(TJMT. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Ap 

141972/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, J. 16/12/2016, DJE 07/02/2017) Posto 

isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o requerido ao 

pagamento de R$7.563,39 a título de danos materiais à parte autora, 

atualizados pelo IPCA-E e juros calculados de acordo com os índices da 

caderneta de poupança, ambos desde o evento danoso. No mais, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral. Sem custas e 

honorários, nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95. Sentença não 

sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 11, da Lei n. 12.153/09. 

Após o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006305-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO JOSE AMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1006305-84.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, a 

parte executada(advogado), na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica as partes 

advertidas de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior. Sorriso/MT, 27 de Novembro de 2018. 

Kelly Cimi Gestora Judiciária em Substituição

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002203-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARCILIA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002203-53.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 
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cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 27 de novembro de 2018. 

Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002203-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARCILIA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002203-53.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 27 de novembro de 2018. 

Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006084-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDEMAR EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELHAFORT INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de MARÇO 

de 2019, às 17:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006582-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA DA CONCEICAO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1006582-66.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 15 DE MAIO 

DE 2019 ÀS 17H30MIN. para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 27 de novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002087-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOIVAR FLAVIO MARCHIORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA OAB - MT14535/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1002087-76.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, a 

parte executada(advogado), na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica as partes 

advertidas de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior. Sorriso/MT, 27 de Novembro de 2018. 

Kelly Cimi Gestora Judiciária em Substituição

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001794-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1001749-09.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16465420/16465427para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 27 de 

Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001889-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1001889-39.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16486912, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 27 de Novembro de 2018. 

Cristiane V. Kuhn

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002688-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS ALEXANDRE DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002688-19.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME REQUERIDO: RUBENS ALEXANDRE DE JESUS Vistos etc. 

Aguarde-se a indicação do endereço atualizado do reclamado pelo prazo 

de cinco dias. Informado o endereço, designe-se nova audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema. Após a designação, 

intimem-se as partes. Do contrário, não indicado o endereço, conclusos 

para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005356-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005356-26.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANGELA MARIA DE MATOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, 

III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, complete a inicial com o seguinte documento: a) Certidão 

expedida fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA, quanto à existência 

de débitos inscritos em seu nome; A inércia acarretará o indeferimento da 

inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002220-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TELES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002220-21.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROGERIO TELES CARDOSO 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos 

etc. Indefiro o pedido de citação da reclamada via e-mail, visto que, por se 

tratar de pessoa jurídica (instituição financeira), a priori, mostra-se 

possível a obtenção do endereço pelo reclamante. Nesta toada, concedo o 

prazo de cinco dias para que o reclamante indique o endereço atualizado 

da reclamada. Informado o endereço, designe-se nova audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema. Após a designação, 

intimem-se as partes. Do contrário, não indicado o endereço, conclusos 

para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010923-55.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FELISBERTO STUMM 04781140106 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCI JOSE SANTANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010923-55.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: LUCIANA FELISBERTO STUMM 

04781140106 EXECUTADO: LUCI JOSE SANTANA Vistos etc. Inicialmente, 

sobre a certidão de Num. 11238474, manifeste-se o exequente em cinco 

dias, sob pena de extinção. Sem prejuízo, solicitem-se informações sobre 

a precatória expedida à Comarca de Sinop. Por fim, INDEFIRO o 

requerimento para fins de suspensão da CNH do reclamado, vez que o 

presente caso, a priori, se amolda ao analisado no julgamento abaixo 

transcrito: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE 

APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO 

DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO AGRAVADO ATÉ O PAGAMENTO DA 

DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE 

DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - 

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A tomada de medida coercitiva de 

restrição do direito de locomoção é incompatível com a natureza da 

obrigação de pagar. No caso em exame, apesar de demonstrado que 

houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não 

se verifica que o Agravado esteja ocultado eventual patrimônio e sim que, 

aparentemente, não possui bens para saldar a dívida executada.O pedido 

de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos 

cartões de crédito do executado, se acolhido, serviria mais como um meio 

de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção 

de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que 

apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, 

daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio. A 

previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois 

visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o 

cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir 

e vir assegurado no art. 5º, XV, da CF/88. (TJMT – 2ª Câmara de Direito 

Privado. AI 1012041-09.2017.8.11.0000. Rel. Sebastiao de Moraes Filho, J. 

15/08/2018, DJE 17/08/2018) Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006842-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DUTRA JORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006842-46.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VINICIUS DUTRA JORGE 

REQUERIDO: NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

Vistos etc. No que tange à medida de urgência pretendida, verifica-se que 

inexiste o fumus boni iuris e o periculum in mora, na exata medida em que, 

ao que consta, o contrato entabulado entre as partes já fora rescindido, 

tanto que a rescisão não é objeto de pedido, aliado ao fato de que inexiste 

qualquer indício de prova acerca da possibilidade de inclusão do nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse contexto INDEFIRO 

A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, a qual poderá ser revista a qualquer 

tempo, acaso a situação fática indicada acima se modifique. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006844-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DUTRA JORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORRISO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006844-16.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VINICIUS DUTRA JORGE 

REQUERIDO: SORRISO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Vistos etc. 

No que tange à medida de urgência pretendida, verifica-se que inexiste o 

fumus boni iuris e o periculum in mora, na exata medida em que, ao que 

consta, o contrato entabulado entre as partes já fora rescindido, tanto que 

a rescisão não é objeto de pedido, aliado ao fato de que inexiste qualquer 

indício de prova acerca da possibilidade de inclusão do nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse contexto INDEFIRO 

A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, a qual poderá ser revista a qualquer 

tempo, acaso a situação fática indicada acima se modifique. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005903-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONI ROSA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1005903-03.2017.8.11.0040 Exequente: VANUZA SAGAIS Executado: 

RONI ROSA DE JESUS Vistos etc. Indefiro a expedição de ofício para 

protesto do título exequendo/inclusão em órgãos de proteção ao crédito, 

visto que o autor detém o título original, podendo, portanto, adotar as 

providências necessárias, sem necessidade de intervenção do Poder 

Judiciário. Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e 

exigível, bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado bloqueio com sucesso, independentemente de auto 

de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária. Apresentada 1) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO 

SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA 

CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 3) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal 

(art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS 

AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de EXTINÇÃO. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002467-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ROBERTO GRISON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1002467-02.2018.8.11.0040 Exequente: ALEXANDRE ROBERTO GRISON 

Executado: MARIJANE FONTES DA SILVA Vistos etc. Estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS 

FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado bloqueio com 

sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 
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ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS 

AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de EXTINÇÃO. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002562-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIR OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002562-66.2017.8.11.0040 Exequente: VIVO S/A Executado: LEIR 

OLIVEIRA - ME Vistos etc. Estando a execução munida de título executivo 

líquido, certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro tem 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO 

DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo legal, MUITO 

MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, CASO FRUSTRADA 

A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, 

INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos 

do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010801-08.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO(A))

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010801-08.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: REGINALDO SOARES DA 

SILVA EXECUTADO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Preclusas as vias 

recursais deste comando judicial, expeça-se alvará judicial do valor 

bloqueado via BACENJUD em favor da exequente, mediante observância 

dos dados bancários por ela indicados. No mais, ante a alegação de 

insuficiência da penhora realizada, intime-se a exequente para apresentar 

demonstrativo do débito, mediante observância de que a diferença se 

resumirá à diferença apurada entre a realização do último cálculo 

apresentado até a data da efetivação da constrição via BACENJUD, visto 

que este é o termo final da correção e juros quanto ao valor penhorado. 

Sobre o tema, colaciono o entendimento pacificado do STJ, via Recurso 

Repetitivo, a saber: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE 

AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE 

MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO 

DEPOSITÁRIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na fase de execução, o 

depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue 

a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 2. Aplicação 

da tese ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ – Corte 

Especial. REsp 1348640/RS. Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 

CORTE ESPECIAL, J. 07/05/2014, DJe 21/05/2014) Nesta toada, intime-se a 

exequente para, no prazo de cinco dias, efetuar a atualização do débito, 

levando em consideração a data do bloqueio efetivado, a qual deve ser o 

termo final da correção e juros relativos ao valor depositado, 

prosseguindo-se a atualização somente quanto ao montante 

remanescente, requerendo o que entender de direito. Existindo diferença a 

ser paga pela executada, intime-a para proceder ao pagamento no prazo 

de cinco dias. Decorrido o prazo para pagamento ou inexistindo valor a 

ser pago pela reclamada, diga a exequente em cinco dias. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000682-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BATISTA RIBAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000682-39.2017.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO ELETRICA VOLVER 

LTDA - ME REQUERIDO: ANTONIO BATISTA RIBAS Vistos etc. Reputo 

válida a intimação dirigida ao executado (Num. 15992210), nos termos do 

artigo 19, §2º, da Lei 9.099/95, visto que mudou seu endereço após a 

citação (Num. 14369648), sem comunicação ao Juízo. Aguarde-se a 

realização da audiência designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006871-96.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BRIXNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006871-96.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VANDERLEI BRIXNER 

REQUERIDO: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA Vistos etc. 

Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a 

parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial 

com os seguintes documentos: a) Certidão expedida fisicamente – 

“balcão” - pelo SPC/SERASA, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome, ATUALIZADA, visto que a juntada no feito foi expedida em 

2017; b) Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; c) 

Esclarecimento acerca da liminar requerida, visto que em um momento 

pede liminar para que o requerido efetue de imediato o valor pago e em 

outro pede a retirada do nome do SPC/SERASA. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001856-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001856-49.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PATRICIA FERREIRA CORREA 

REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP Vistos 

etc. Embora intimada, a parte reclamante manteve-se inerte, não 

providenciando o impulso processual necessário, de modo que 

caracterizado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias. Posto 

isso, atento ao disposto no art. 51, §1º, da Lei n.º 9.099/95, JULGO 

EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

485, III, do NCPC. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003279-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDSON PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003279-44.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GLEIDSON PAULO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta por 

GLEIDSON PAULO DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A, em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito no R$ 63,89 (sessenta e três 

reais e oitenta e nove centavos), proveniente de inscrição providenciada 

pela parte reclamada. A mesma não reconhece a dívida pois honrou com 

todos seus compromissos. Postulou pela declaração de inexistência da 

dívida, bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência 

de conciliação realizada. A empresa reclamada apresentou contestação. 

Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita e que o autor não 

comprova qualquer danos que tenha sofrido. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) 

Quanto as preliminares, não vislumbro no caso nenhuma situação 

preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. 

Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das 

alegações, a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em 

relação à reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de 

onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de que seja 

garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. Nesses 

termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. 

Pois bem, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não 

houve juntada de contratos assinados. Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR 

DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER 

PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO 

INICIAL DOS JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO 

ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - MAJORAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 

8832/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 

29/03/2017) Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume o risco 

do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 
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reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e 

proporcional, pois, o reclamante também possui outra restrição posterior. 

Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com a 

gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as 

condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além disso, 

ajustada ao princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência dos 

débitos impugnado no valor de no R$ 63,89 (sessenta e três reais e 

oitenta e nove centavos), bem como, a retirada definitiva dos dados da 

reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 2) CONDENAR o 

reclamado a pagar, a título de danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código 

de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença, na forma 

do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003240-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOLENEIA ZANON FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003240-47.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SOLENEIA ZANON FERREIRA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Trata-se de ação proposta por SOLENÉIA ZANON FERREIRA em face de 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito no valor de R$ 149,35 (cento e 

quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos), proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. A empresa reclamada apresentou contestação. Em 

síntese, alega que houve a cessão de crédito com o Banco do Brasil e a 

reclamante foi devidamente notificada, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando a existência de contratação por parte da reclamante e 

seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em 

órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência 

dos pedidos contidos na reclamação. É o relatório. Em impugnação, 

reforça o alegado na inicial. A lide comporta julgamento antecipado, pois 

não há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil) Quanto à aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente 

caso, notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De fato, 

levando-se em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º do 

CDC, bem como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo 

diploma legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual 

está caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, 

o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Como consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. No presente caso, 

não foi juntado qualquer documento – contrato ou extratos – que 

comprove a relação contratual entre a reclamada e o reclamante, ou entre 

o reclamante e a empresa que cedeu o crédito. Quanto ao dano moral. De 

início, importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 

assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços não contratados 

pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Segue decisão: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA 

DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE 

ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Posto isso, 

passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a título de 

danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema 

jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais 

autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 3.000,00 (três mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 
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razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante, pois, verifica-se que a reclamante possui outras restrições 

posteriores. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, 

do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005166-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005166-97.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JAILSON FERREIRA DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição no valor de R$ 5.705,85 (cinco mil 

setecentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos) com relação ao 

contrato 0220377713. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o 

mesmo indevido vez que não reconhece a dívida em questão e nem 

recebeu nenhuma notificação da inscrição. A requerida apresentou 

contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como a 

inexistência de dano moral. Junta contrato supostamente assinado pela 

parte autora, acompanhado de cópias de documentos pessoais da 

mesma. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora. A controvérsia é singela e não 

demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contratos de adesão assinado pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma. 

Relata que o autor realizou empréstimos pessoais e refinanciamentos, 

juntando comprovantes dos valores depositados. (id 16504983, 16504984, 

16504987 e 16505292) Cabe referir, por oportuno, que a assinatura 

constante no contrato juntado aos autos se assemelha com as demais 

assinaturas do requerente constante em outros documentos ns processo 

e, ainda, por ter a requerida anexado cópia de documentos pessoais da 

parte autora, reforçou a tese de que houve realmente contratação. 

Portanto, tenho que supostamente provada e legitimada a inscrição em 

análise. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. 

Assim, restou evidenciado que o reclamante maliciosamente alterou a 

verdade dos fatos com o fito de obter vantagem material, sustentando um 

sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação da 

documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com seu 

dever de lealdade e boa-fé. Considerando a litigância de má-fé da 

reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa no valor 

R$1.000,00 (hum mil reais), bem como ao pagamento das custas 

processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em R$1.000,00 (hum mil reais). 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Jonathan 

Góes Filgueira Juíz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003311-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDO ROSA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003311-49.2018.8.11.0040. REQUERENTE: IVALDO ROSA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Trata-se de ação proposta por IVALDO ROSA DA 

CONCEIÇÃO em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS em que pretende: a) a declaração de inexistência de débito; 

c) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais. 

Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência de 

registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito no valor de R$ 

318,71 (trezentos e dezoito reais e setenta e um centavos), referente ao 

contrato n. º 76016321, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada. Aduz, porém, que não mantém qualquer débito com a mesma, 

apta a justificar a inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da 

dívida, bem como pela reparação dos danos morais suportados. A 

empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, alega que houve 

a cessão de crédito com o Banco do Brasil e a reclamante foi devidamente 

notificada, sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a 

existência de contratação por parte da reclamante e seu inadimplemento, 

hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao 

crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos 

na reclamação. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois 

não há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil) Quanto à aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente 

caso, notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De fato, 

levando-se em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º do 

CDC, bem como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo 

diploma legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual 

está caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, 

o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Como consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. No presente caso, 

não foi juntado qualquer documento – contrato ou extratos – que 
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comprove a relação contratual entre a reclamada e o reclamante, ou entre 

o reclamante e a empresa que cedeu o crédito. Quanto ao dano moral. De 

início, importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 

assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços não contratados 

pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Não obstante a caracterização do ato ilícito, é fato 

que o reclamante, já registrou em seu desfavor um vasto número de 

inscrições negativas anteriores, consoante documentação que 

acompanha a contestação, sendo devedor contumaz (ID 16466297). 

Diante de tal situação, incabível a alegação que o reclamante tenha 

sofridos os danos morais pleiteados. Pelo exposto, apresento o projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, para tão-somente DECLARAR a inexistência do 

débito impugnado, devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao 

órgão de proteção ao crédito. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003331-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA GARMUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLPHO PANDOLFI DAMICO OAB - ES16789 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003331-40.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROSICLEIA GARMUS 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Decido a lide, com dispensa do 

relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra autora, ROSICLEIA GARMUS, que 

adquiriu passagens aéreas, para viagem com sua filha, com saída em 

Sorriso/MT e destino final Foz do Iguaçu/PR, realizando conexões em 

Cuiabá/MT e Campina/SP. Relata que foi informada que os voos em 

Sorriso/MT foram cancelados, tendo que embarcar em Sinop/MT, arcando 

com os gastos de sua locomoção. Chegando em Sinop/MT para embarcar 

foi informada que sua conexão em Campinas/SP foi cancelado, tendo que 

realizar trajetos diversos dos planejados para chegar ao seu destino final. 

Na data do retorno, novamente, a autora teve suas conexões alteradas de 

forma unilateral da reclamada, relata que, chegando no aeroporto de 

Cuiabá/MT, foi informada que seu voo para Sinop/MT foi cancelado, tendo 

que retorna por via terrestre em uma Van disponibilizada pela reclamada. 

Requer: a) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais. A reclamada, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 

alega que as transferências dos voos para Sinop/MT decorrem de 

condições alheias a sua vontade, pois todos os voos realizados na 

comarca de Sorriso/MT foram suspensas por determinação da ANAC. 

Confirma que a conexão que seria realizado em Campinas/SP foi realmente 

cancelado por motivo de manutenção e que a empresa realocou a 

reclamante em outro voo, obedecendo a regulamentação vigente. Afirma 

que cumpriu todas as disposições do Código Consumerista, ao fornecer 

todas as informações necessárias bem como acomodação em voo. Pugna 

pela improcedência da demanda. Em impugnação, a reclamante reforça o 

alegado na inicial. Claramente aplicável ao caso em apreço as regras do 

Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de típica relação de 

consumo. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, 

devendo reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da 

má prestação do serviço oferecido e somente pode ser afastada com a 

comprovação da existência de alguma excludente, nos termos do artigo 14 

do CDC. Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso 

pela adoção de novas técnicas. § 3º O fornecedor de serviços só não 

será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) 

Não ficou demonstrado que o cancelamento do voo em Campinas/SP foi 

por motivo de manutenção da aeronave, pois não foi juntado qualquer 

documento que prove o alegado. A simples alegação de força maior, sem 

qualquer prova, não justifica procedimentos que causem ao consumidor 

violação aos seus direitos. Mesmo sendo determinação de órgão 

regulador sobre a suspensão de voo no aeroporto de Sorriso/MT, não 

pode o consumidor assumir o risco da atividade da reclamada, não foi 

provado que a reclamada tenha adotado qualquer medida que minimizasse 

o prejuízo/desconforto da reclamante. Em relação ao cancelamento do voo 

de Cuiabá/MT – Sinop/MT, nada foi justificado, muito menos provado que 

ofertou condições melhores para o retorno da reclamante ou voucher 

alimentação e hospedagem. Por outro lado, a reclamante provou que 

retornou, por via terrestre, com sua filha menor.(id 13796519) É inegável 

que o incidente extrapolou o mero aborrecimento, dando-lhe o direito à 

indenização. Certamente tais situações fogem à normalidade e trazem 

danos aos passageiros. Por tudo isto, os transtornos experimentados pela 

parte autora que, repiso, decorreram da falha da empresa na prestação 

de atendimento adequado ao passageiro, gerou falha na prestação dos 

serviços. Quantificar a indenização por dano moral é uma das tarefas de 

maior complexidade, vez que não há parâmetros tarifários definidos em lei, 

cabendo ao julgador sempre atento às peculiaridades do fatos e às 

condições das partes fixar tal valor. O dano moral, segundo YUSSEF SAID 

CAHALI, in Dano Moral, 2ª ed., p.175 “desempenha uma função tríplice: 

reparar, punir, admoestar ou prevenir.” Assim, para a fixação do quantum 

devem ser levados em consideração além destes fatores, outros, tais 

como: as condições econômicas do ofensor, do ofendido e a extensão do 

dano. Considerando tais fatores, entendo justo e adequado fixar a 

indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada 

reclamante, quantia que deverá ser acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros de mora de 1% ao mês. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) CONDENAR o reclamado a 

pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da 

Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do 

art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005064-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA PAES DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: NILVA PAES DE 

CAMARGO Reclamado: LOJAS AVENIDA S.A Processo nº. 

1005064-41.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003365-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA DE OLIVEIRA BASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003365-15.2018.8.11.0040. REQUERENTE: POLIANA DE OLIVEIRA 

BASSO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Decido a lide, com dispensa 

do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra autor, POLIANA DE OLIVEIRA 

BASSO, que adquiriu passagens aéreas, para comparecimento em um 

casamento, com saída em Sinop/MT e destino final Presidente Prudente/SP, 

realizando conexões em Cuiabá/MT e Campina/SP. Relata que houve 

atraso em seu embarque em Cuiabá/MT, motivando a perda de sua 

conexão em Campinas/SP. Diante da situação, diz que a empresa 

reclamada prometeu transporte terrestre para seu destino final, contudo, 

não foi disponibilizado, não restando outra alternativa que não o embarque 

em voo no dia posterior. Devido a conduta da reclamada a autora perdeu 

seus compromissos agendados. Requer: a) a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais. A reclamada, AZUL 

LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A alega que o voo atrasou em virtude de 

manutenção da aeronave, e que, chegando na sua conexão em 

Campinas/SP, a mesma foi realocado no próximo voo disponível, qual seja, 

no dia seguinte. Afirma que cumpriu todas as disposições do Código 

Consumerista, ao fornecer todas as informações necessárias bem como 

acomodação em voo. Pugna pela improcedência da demanda. Claramente 

aplicável ao caso em apreço as regras do Código de Defesa do 

Consumidor, por tratar-se de típica relação de consumo. A 

responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, devendo reparar 

eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do 

serviço oferecido e somente pode ser afastada com a comprovação da 

existência de alguma excludente, nos termos do artigo 14 do CDC. Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Não ficou demonstrado que o 

atraso do voo em Cuiabá/MT foi por motivo de manutenção da aeronave, 

pois não foi juntado qualquer documento que prove o alegado. A simples 

alegação de força maior, sem qualquer prova, não justifica procedimentos 

que causem ao consumidor violação aos seus direitos. É inegável que o 

incidente extrapolou o mero aborrecimento, dando-lhe o direito à 

indenização. Certamente tais situações fogem à normalidade e trazem 

danos aos passageiros. Por tudo isto, os transtornos experimentados pela 

parte autora que, repiso, decorreram da falha da empresa na prestação 

de atendimento adequado ao passageiro, gerou falha na prestação dos 

serviços. Quantificar a indenização por dano moral é uma das tarefas de 

maior complexidade, vez que não há parâmetros tarifários definidos em lei, 

cabendo ao julgador sempre atento às peculiaridades do fatos e às 

condições das partes fixar tal valor. O dano moral, segundo YUSSEF SAID 

CAHALI, in Dano Moral, 2ª ed., p.175 “desempenha uma função tríplice: 

reparar, punir, admoestar ou prevenir.” Assim, para a fixação do quantum 

devem ser levados em consideração além destes fatores, outros, tais 

como: as condições econômicas do ofensor, do ofendido e a extensão do 

dano. Considerando tais fatores, entendo justo e adequado fixar a 

indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada 

reclamante, quantia que deverá ser acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros de mora de 1% ao mês. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) CONDENAR o reclamado a 

pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a 

ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da 

Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do 

art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003369-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003369-52.2018.8.11.0040. REQUERENTE: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Decido a lide, com dispensa 

do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra autor, BRUNO HENRIQUE 

FERREIRA PINHO, que adquiriu passagens aéreas, para comparecimento 

em um casamento, com saída em Sinop/MT e destino final Presidente 

Prudente/SP, realizando conexões em Cuiabá/MT e Campina/SP. Relata 

que houve atraso em seu embarque em Cuiabá/MT, motivando a perda de 

sua conexão em Campinas/SP. Diante da situação, diz que a empresa 

reclamada prometeu transporte terrestre para seu destino final, contudo, 

não foi disponibilizado, não restando outra alternativa que não o embarque 

em voo no dia posterior. Devido a conduta da reclamada o autor perdeu 

seus compromissos agendados. Requer: a) a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais. A reclamada, AZUL 

LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A alega que o voo atrasou em virtude de 

manutenção da aeronave, e que, chegando na sua conexão em 

Campinas/SP, o mesmo foi realocado no próximo voo disponível, qual seja, 

no dia seguinte. Afirma que cumpriu todas as disposições do Código 

Consumerista, ao fornecer todas as informações necessárias bem como 

acomodação em voo. Pugna pela improcedência da demanda. Claramente 
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aplicável ao caso em apreço as regras do Código de Defesa do 

Consumidor, por tratar-se de típica relação de consumo. A 

responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, devendo reparar 

eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do 

serviço oferecido e somente pode ser afastada com a comprovação da 

existência de alguma excludente, nos termos do artigo 14 do CDC. Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Não ficou demonstrado que o 

atraso do voo em Cuiabá/MT foi por motivo de manutenção da aeronave, 

pois não foi juntado qualquer documento que prove o alegado. A simples 

alegação de força maior, sem qualquer prova, não justifica procedimentos 

que causem ao consumidor violação aos seus direitos. É inegável que o 

incidente extrapolou o mero aborrecimento, dando-lhe o direito à 

indenização. Certamente tais situações fogem à normalidade e trazem 

danos aos passageiros. Por tudo isto, os transtornos experimentados pela 

parte autora que, repiso, decorreram da falha da empresa na prestação 

de atendimento adequado ao passageiro, gerou falha na prestação dos 

serviços. Quantificar a indenização por dano moral é uma das tarefas de 

maior complexidade, vez que não há parâmetros tarifários definidos em lei, 

cabendo ao julgador sempre atento às peculiaridades do fatos e às 

condições das partes fixar tal valor. O dano moral, segundo YUSSEF SAID 

CAHALI, in Dano Moral, 2ª ed., p.175 “desempenha uma função tríplice: 

reparar, punir, admoestar ou prevenir.” Assim, para a fixação do quantum 

devem ser levados em consideração além destes fatores, outros, tais 

como: as condições econômicas do ofensor, do ofendido e a extensão do 

dano. Considerando tais fatores, entendo justo e adequado fixar a 

indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada 

reclamante, quantia que deverá ser acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros de mora de 1% ao mês. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) CONDENAR o reclamado a 

pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a 

ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da 

Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do 

art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169649 Nr: 3166-44.2017.811.0040

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYLON DANIEL DE SOUZA, EVANILDO DA 

SILVA MOREIRA, GILSON SARDINHA SILVA, DIRLA ALVES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVANILDO DA SILVA MOREIRA, Filiação: 

Francisca da Silva Moreira e Jose Antonio Rodrigues Moreira, data de 

nascimento: 09/08/1979, brasileiro(a), natural de Capanema-PA, 

solteiro(a), pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária e que esta subscreve, vem com base no Inquérito 

Policial incuso, oferecer den[uncia em face de Maylon Daniel de Souza, 

Evanilson da Silva Moreira, Gilson Sardinha Silva e Dirla Alves Neves, 

tosdos qualificados nos autos, pela prática dos seguintes fatos delituosos: 

Consta do referido procedimento investigatório que no dia 27/11/2016, por 

volta das 23h20min, em via pública,na Rua Floriano Peixoto esq. com a 

Travessa Poxoreo, Bairro Jardim Primavera nesta urbe, atrás do Postode 

Saúde, os acusados vendiam/guardavam, traziam consigo drogas 

causadoras de dependência física e/ou psiquica, sem autorização e em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante Auto de 

Apreensão de fl. 24 e Laudo Preliminar de Drogas n. 

520.2.04.2017.002698-01, aportado às fls. 48/50 do IP. Infere-se também, 

qua nas mesmas circunstancias de tempo e local acim narrados, os 

acusados associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o 

crime previsto no artigo 33 Caput da Lei n. 11.343/06. Conforme restou 

narrado nas circunstancias de tempo e local acima narrados, a equipe da 

Polícia Militar recebeu denúncia anônima, informando que havia um grupo 

de pessoas traficando entorpecente naquele endereço, razão orque de 

imediato diligenciaram-se até o local. Na mesa seuqencia depararam-se 

com os increpados em conjunto, ocasião em que puderam localizar a 

droga apreendida em poder de todos, de forma fracionada, sendo certo 

que a droga encontrava-se devidamene embalada para comercialização, 

razão pela qual todos os denunciados foram presos em flagrante e 

encaminhados até a Delegacia de Polícia para as providências de praxe. 

Ao ser submetida à laudo preliminar, a droga apreendida constatou ser 

análoga a pasta base de cocaína, que trata-se de substância psicotrópica 

de uso proscrito no País conoante procedimetno de fls. 48/50 do presente 

caderno informatvo. Ante o exposto denúncio Maylon Daniel de Souza, 

Evanilson da Silva Moreira, Gilson Sardinh Silva e Dirla Alves Neves, como 

incursos nos artigos 33 e 35 ambos da Lei n. 11.343/06. Requerendo que 

recebida e autuada esta sejam os mesmos notificados para responder 

acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho: Vistos.Notifiquem-se os indiciados, no prazo de 10 (dez) dias, 

oferecer defesa prévia, por escrito [art. 55 da Lei nº. 11343/2006]. 

Cientifiquem-se os denunciados a respeito da possibilidade e 

consequências práticas da delação premiada preconizada no corpo do 

art. 41 da Lei n.º 11.343/2.006.Decorrido o prazo, com ou sem a 

apresentação da defesa, venham os autos conclusos.Conforme requerido 

pelo MP, acosto aos autos neste momento Certidão de Antecedentes 

Criminais dos denunciados.Defiro a diligência ministerial de fl. 46, item 

“2.c”. Expeça-se o necessário com prazo de 10 (dez) dias para 

cumprimento.Ciência ao MP.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.Após, conclusos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 23 de novembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183947 Nr: 81-16.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 INTIMAR O ILUSTRE ADVOGADO DR. CARLOS ALBERTO KOCH, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL SE MANIESTE NOS PRESENTES AUTOS ACERCA 

DO CÁLCULO DA PENA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 182616 Nr: 10638-96.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO MENDES 

FIGUEIREDO - OAB:5390/MS

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. FABIO RICARDO MENDES 

FIGUEIREDO, PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE SEUS 

MEMORIAIS FINAIS NOS PRESENTES AUTOS EM FACE DE SEU CLIENTE 

LUIZ CARLOS DA ROCHA.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135868 Nr: 8404-15.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉBORA HOMINIUKY DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DÉBORA HOMINIUKY DE ALMEIDA, 

Filiação: Ana Hominiuky e Zilmar Verissima de Almeida, data de 

nascimento: 28/12/1993, brasileiro(a), natural de Rosario Oeste-MT, 

convivente, do lar, Telefone (66) 9607-4642. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) Conforme angariado nos autos de Termo 

Circunstanciado, na data de 25 de maio de 2015, por volta das 08hrs, na 

Avenida Foz do Iguaçu, nº 1424 nesta cidade e comarca de Sorriso - MT a 

denunciada Débora U. de Almeida, ofendeu a integridadde fisica de seu 

filho Enzo H. Umeniuki Koslowiski, acarretando-lhe lesões corporais 

conforme laudo de corpo de delito (...). Posto isso, o Ministério Pùblico 

oferece Denúncia em face de Débora U. de Almeida como incursa noa rt. 

129, caput do Código Penal(...)

D e s p a c h o :  P r o c e s s o :  8 4 0 4 - 1 5 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 4 0  ( C ó d i g o 

135868)VISTO/MV.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por meio de seu representante legal, denuncia DÉBORA 

HOMINIUKY DE ALMEIDA, qualificado(a/s) nos autos, imputando-lhe a 

adequação típica do artigo 129, caput, do Código Penal,face conduta ilícita 

supostamente realizada, consistente em ofender a integridade física de 

sua convivente, ora vítima HENZO HOMINIUKY KOSLOWSKI, perquirindo o 

parquet, via de consequência, o processamento da imprescindível ação 

penal pública e final condenação do(a/s) denunciado(a/s) no respectivo 

preceito secundário em referência.Percutindo ao fundo da parlenda, 

preenchidos os requisitos legais do artigo 41 et seq e não sendo caso de 

aplicação do artigo 395, ambos do CPP, forte no artigo 396 do mesmo 

Código Instrumental Penal, RECEBO e determino a D.R. e A. da presente 

denúncia sub examine, que tramitará segundo o rito comum ordinário ut 

art. 394 do CPP. CITE pessoalmente o(a/s) denunciado(a/s) para fins e 

prazo do artigo 396, asseverando-lhe(a/s) a faculdade do artigo 396-A, 

ambos do CPP. Em sendo necessário e já requerido nos autos, para 

consecução da citação, expeça carta precatória com prazo de 30 (trinta) 

dias ou expeça edital com prazo de 15 (quinze) dias ut artigos 353ss ou 

361ss do CPP, respectivamente. Na citação por edital, uma vez superado 

o prazo legal, em sendo de caso de incidência do artigo 366 do CPP, 

certifique e à imediata conclusão mediante correta e específica triagem 

(Prov. 11/11/CGJ).Na citação pessoal, superado o prazo legal para defesa 

e restando omisso(a/s) o(a/s) acusado(a/s), forte na regra do artigo 263 

et seq do CPP, desde já NOMEIO para patrocinar sua defesa o ilustre 

DEFENSOR PÚBLICO atuante no juízo, o qual será intimado pessoalmente 

para fins e prazo do § 2º do artigo 396-A do CPP.Superado o decêndio 

legal para manifestação e defesa do(a/s) acusado(a/s), inclusive por 

atuação do eminente Defensor Público, certifique e à conclusão para fins 

do artigo 397 et seq do CPP.Calha a fiveleta externar que DEFIRO a cota 

ministerial derradeira, assim, diligencie a nobre gestora judicial para 

alcançar as informações e dados em testilha. Por força de lei e sendo o 

caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da 

DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados pessoalmente acerca dos 

atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de regência.Sendo o caso, 

proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto tarjeamento dos 

autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e 

julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 23 

de outubro de 2017.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fabiane Nascimento, 

digitei.

Sorriso, 23 de novembro de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174121 Nr: 5707-50.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINVALDO PEREIRA DE SOUZA, PAULO 

CESAR DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O, JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - OAB:8502/O

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO do patrono do 

reú Silvaldo Pereira de Souza, a fim de apresentar o recurso cabível, 

considerando a vontade do réu em recorrer, fls. 140/141.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104457 Nr: 7518-84.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS IZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ CARLOS IZAR, Cpf: 28184556934, 

Rg: 416.791, Filiação: Alice Nassif Izar e Durval Izar, data de nascimento: 

26/10/1954, brasileiro(a), natural de Jaú-SP, casado(a), engenheiro 

agronomo, Telefone 9600-7759. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que, no 

dia 07 de agosto de 2013. por volta das 12h00min, na Av. Brasil, n° 291, 

nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, o denunciado JOSÉ CARLOS 

IZAR, efetuou disparo de arma de fogo em lugar habitado, mediante a 

utilização de uma arma de fogo de uso permitido, tipo espingarda calibre 

20. Ante o exposto, o Ministério Público o denunciou como no incurso do 

artigo 15, caput, do Código Penal.

D e s p a c h o :  P r o c e s s o :  7 5 1 8 - 8 4 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 4 0  ( C ó d i g o 

104457)VISTO/KP.Defiro cota ministerial de fl. 47, visto que as diligências 

anteriormente proferidas tornaram-se frustradas, assim, DETERMINO que 

seja realizada a citação do réu por hora certa, de acordo com o art. 362 

do Código de Processo Penal, mediante a expedição de mandado, 

registrando-se o endereço assinalado nos autos, para que apresente 

resposta à acusação.Restando infrutífera a citação por hora certa, 

determino desde já, a CITAÇÃO do acusado por EDITAL na forma e prazo 
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do artigo 361 do CPP, o qual será publicado uma vez no DJE.Na citação 

por edital, uma vez superado o prazo legal, em sendo de caso de 

incidência do artigo 366 do CPP, certifique e à imediata conclusão mediante 

correta e específica triagem (Prov. 11/11/CGJ).Na citação pessoal, 

superado o prazo legal para defesa e restando omisso(a/s) o(a/s) 

acusado(a/s), forte na regra do artigo 263 et seq do CPP, desde já 

NOMEIO para patrocinar sua defesa o ilustre DEFENSOR PÚBLICO atuante 

no juízo, o qual será intimado pessoalmente para fins e prazo do § 2º do 

artigo 396-A do CPP.Superado o decêndio legal para manifestação e 

defesa do(a/s) acusado(a/s), inclusive por atuação do eminente Defensor 

Público, certifique e à conclusão para fins do artigo 397 et seq do CPP.Por 

força de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do 

MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência.Cumpra, providenciando e expedindo o necessário.Sorriso/MT, 

26 de outubro de 2017.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Emerson de Oliveira 

Silva Souza, digitei.

Sorriso, 27 de novembro de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 200823 Nr: 10079-08.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO OLMIRO GENRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502

 Processo: 10079-08.2018.811.0040 (código 200823) VISTO/KP. Destarte, 

uma vez apresentada a defesa preliminar nos termos do art. 55, §4º, Lei 

nº 11.343/2006 e preenchido os requisitos legais do artigo 41 et seq e não 

sendo o caso de aplicação do artigo 395, ambos do CPP, forte no artigo 

396 do mesmo Código Instrumental Penal, RECEBO denúncia sub examine, 

que tramitará segundo o rito especial do art. 54ss da Lei 11.343/2006. Nos 

termos do artigo 394 do CPP c/c artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, designo 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 18/12/2018 às 08:30 

horas. Quanto ao pedido de fls. 65/67 formulado pela pessoa de ANA 

CAROLINE PORTILHO DUTRA, indefiro uma vez que a mesma não 

comprovou que convivia maritalmente com o denunciado, sendo que a 

declaração juntada aos autos as fls. 69 é unilateral e foi feita 

posteriormente a prisão do denunciado e ainda, o mesmo não informou o 

nome da requerente como sua convivente em sua ficha individual. Por 

oportuno, calha vincar que de acordo com o §4º, do art.455, do CPC, a 

intimação será pela via judicial quando: I - for frustrada a intimação 

prevista no § 1º deste artigo; II - sua necessidade for devidamente 

demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor 

público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da 

repartição ou ao comando do corpo em que servir; IV - a testemunha 

houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou 

Defesa Dativa (NPJ/UNIC ou nomeado); ou; V - quando for uma daquelas 

determinadas no artigo 454, do CPC, e nos artigos 220 e 221, ambos do 

CPP. Considerando que o réu encontra-se segregado, requisite-o ao 

diretor do estabelecimento penal, devendo para tanto ser observado o 

prazo estabelecido no artigo 1.388 da CNGC/MT, contudo, caso este 

esteja segregado em outra comarca, para o seu interrogatório, 

DETERMINO a expedição de carta precatória, devendo ainda no mesmo 

ato, ser este intimado da audiência designada neste juízo. Sorriso/MT, 23 

de novembro de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 146149 Nr: 2040-90.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 Processo: 2040-90.2016.811.0040 (Código 146149)

VISTOS/KP.

Considerando a juntada nos autos do relatório psicológico da vitima as fls. 

194/196 abra-se vistas dos autos a defesa.

Destarte, para interrogatório do réu designo audiência para o dia 

20/02/2019 às 15:00 horas.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 23 de novembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103752 Nr: 6778-29.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREY COSTA BEBER, ALEX SOUSA 

FERNANDES, EDILSON SOARES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX BRESCOVIT MACIEL - 

OAB:13827-A

 Vistos.

SENTENÇA.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de sua 

i. representante legal, ofereceu denúncia em face de ANDREY COSTA 

BEBER, já qualificado nos autos, por infração ao artigo 16, caput, da Lei 

10.826/03 e artigo 29, caput, da Lei 9.605/98, em concurso material de 

crimes, e contra EDILSON SOARES DE JESUS e ALEX SOUSA 

FERNANDES, também já qualificados nos autos, por infração ao artigo 14, 

caput, da Lei 10.826/03 e artigo 29, caput, da Lei 9.605/98, em concurso 

material de crimes, pelos fatos descritos na inicial.

Consta da denúncia que no dia 25.05.2013 por volta das 14h45min, no 

distrito de Boa Esperança do Norte, nesta Comarca, o acusado Andrey 

Costa Beber, teria portado arma de fogo de uso restrito, sem autorização 

e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra, ainda, a peça inaugural que, no mesmo local, data e horário, os 

denunciados Edilson Soares de Jesus e Alex Sousa Fernandes, teriam 

portado armas de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo 

com determinação legal ou regulamentar.

Por derradeiro, infere-se da denúncia que, nas mesmas circunstâncias de 

tempo e lugar anteriormente citadas, os acusados Andrey Costa Beber, 

Edilson Soares de Jesus e Alex Sousa Fernandes, agindo em unidade de 

desígnios, teriam matado espécime da fauna silvestre, sem a devida 

permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

Em decisão de fls. 63/65, datada de 27.05.2013, foram homologadas as 

prisões em flagrante e concedidas liberdades provisórias em favor dos 

acusados.

A denúncia foi recebida em 18.09.2013 (fls. 76/77).

Citados, os réus apresentaram resposta à acusação às fls. 102/134.

Realizada a audiência de instrução, procedeu-se à colheita de prova oral, 

com oitiva das testemunhas e interrogatório dos réus (fls. 175/183). Em 

audiências realizadas no Juízo de Nova Mutum/MT foram inquiridas 02 

(duas) testemunhas (fls. 226/228 e 243/246).

Em alegações finais (fls. 184/196), a d. Representante do Ministério 

Público pugnou pela condenação dos réus, nos termos da denúncia. A 

defesa, por seu turno, pleiteou pela absolvição dos acusados no tocante 

ao delito tipificado no artigo 29, caput, da Lei 9.605/98, por ausência de 

materialidade e autoria, assim como pela absolvição do acusado Andrey 

Costa Beber em relação ao delito previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03 e 

pela absolvição dos acusados Edilson Soares de Jesus e Alex Sousa 

Fernandes em relação ao delito previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03, 

ante ao alegado estado de necessidade previsto no artigo 23, inciso I c/c 

artigo 24, ambos do CP, pugnando, subsidiariamente, em caso de 

condenação, pela aplicação da pena no mínimo legal, com o 

reconhecimento da atenuante da confissão espontânea dos acusados, 

bem como pela substituição da pena privativa de liberdade por pena 

restritiva de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada por meio da qual o douto 

Ministério Público Estadual imputa aos réus Andrey Costa Beber, Edilson 
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Soares de Jesus e Alex Sousa Fernandes a prática dos fatos criminosos 

descritos na peça inicial acusatória. Os autos tramitaram regularmente, 

não havendo qualquer irregularidade e/ou nulidade que impeça a prolação 

da sentença de mérito. Feitas tais ponderações, passo desde já ao exame 

do mérito, analisando as condutas dos denunciados de acordo com cada 

crime narrado na exordial acusatória.

a) Do crime do art. 16 da Lei 10.826/03

(imputado ao acusado Andrey Costa Beber)

A materialidade do delito em tela está comprovada por meio do auto de 

prisão em flagrante delito de fls. 10/11, do boletim de ocorrência de fls. 12, 

do auto de exame de eficiência de arma de fogo de fls. 34, do auto de 

apreensão de fls. 35, dos laudos periciais de exame de eficiência de arma 

de fogo e munições de fls. 45/46, 47/48 e 53/54, assim como através da 

prova oral colhida ao longo do feito. Frise-se que o exame de fls. 45/46 

confirmou as características da arma de fogo tipo pistola semiautomática, 

da marca GLOCK de fabricação austríaca, calibre 9 mm, de uso restrito, 

bem como a eficiência da arma para a realização de disparos.

A autoria delitiva também é inconteste.

Tanto na fase investigativa (fls. 19/21) quanto em Juízo (fls. 180 – mídia de 

fls. 183), o réu confessou a prática delitiva, sendo certo que a confissão 

do réu se encontra em total harmonia com os demais depoimentos colhidos 

ao longo da instrução criminal, em especial com as declarações das 

testemunhas Jucimar Inácio de Moraes, Wagner Vilalba Buque e Fernando 

Pinto de Souza (fls. 176/178), todos Policiais Militares atuantes nesta 

Comarca, os quais confirmaram que o réu foi preso em flagrante delito em 

poder da arma de fogo descrita na denúncia.

Provada está, portanto, a autoria do crime. Ademais, cumpre consignar 

que, na data do evento, o acusado tinha plena capacidade de entender o 

caráter ilícito de sua conduta e de determinar-se de acordo com esse 

entendimento, podendo, ainda, agir de modo diverso, o que caracteriza 

sua culpabilidade penal. Reitero aqui que não há qualquer prova 

contundente nos autos que possa permitir a conclusão de que na data dos 

fatos o réu não tinha capacidade de autodeterminação e controle.

No mais, rejeito a tese defensiva de exclusão de ilicitude decorrente do 

estado de necessidade alegada pelo acusado, uma vez que a defesa não 

se desincumbiu do ônus de comprovar que o porte de arma era 

imprescindível para se salvar de perigo atual e inevitável, ônus este que 

lhe competia.

Ressalto que a possível retaliação que poderia sofrer do dono da rede de 

pesca que teria sido queimada no dia anterior pelos acusados não pode 

ser considerada como situação de perigo atual e inevitável, ainda mais 

considerando que o acusado sequer sabia de quem se tratava.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – PORTE 

ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRETENDIDA 

ABSOLVIÇÃO – INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO 

NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE 

PERIGO ATUAL E INEVITÁVEL - MATERIALIDADE E AUTORIA 

DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DO CAUSA DE 

DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 24, §2º, DO CÓDIGO PENAL 

- RECURSO IMPROVIDO. 1 - Para reconhecimento do estado de 

necessidade, não basta alegar a incidência da excludente de ilicitude, mas 

comprovar a situação de perigo atual e inevitável que não permita 

alternativa, a não ser a prática do injusto. 2 - O artigo 156 do Código de 

Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem 

fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para 

confirmar sua versão (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, 

motivo pelo qual a tese apresentada pelo apelante não encontra amparo. 3 

- Não há falar em aplicação do disposto no art. 24, §2º, do CP, uma vez 

que não restou caracterizada a excludente do estado de necessidade” 

(TJMT, Ap 39943/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)

“PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ESTADO DE NECESSIDADE. 

IMPOSSIBILIDADE. 1- Para se caracterizar o estado de necessidade é 

imprescindível a existência de um perigo atual e inevitável para o bem 

jurídico do agente ou de outrem, que não tenha sido provocado 

voluntariamente, sendo, nas circunstâncias do caso concreto, razoável 

exigir o sacrifício do bem ameaçado, o que não restou demonstrado nos 

autos. 2- Recurso não provido. (TJ/MG – APR: 10024121606651001 MG, 

Relator: Antônio Armando dos Anjos, Data de Julgamento: 16/07/2013, 

Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 

23/07/2013)”

 Desta feita, uma vez demonstrada a autoria, materialidade do delito e a 

culpabilidade do réu, mister se faz necessário condená-lo (Andrey da 

Costa Beber) nas penas do art. 16, caput, da Lei Federal n.º 10.826/03.

b) Do crime do art. 14 da Lei 10.826/03

 (imputado aos réus Edilson Soares Jesus e Alex Sousa Fernandes)

A materialidade do delito está devidamente comprovada por meio do auto 

de prisão em flagrante delito de fls. 10/11, do boletim de ocorrência de fls. 

12, do auto de exame de eficiência de arma de fogo de fls. 34, do auto de 

apreensão de fls. 35, dos laudos periciais de exame de eficiência das 

armas de fogo de fls. 49/50 e 51/52, assim como através da prova oral 

colhida ao longo do feito. Frise-se que os exames periciais confirmaram a 

eficiência para a realização de disparos das armas de fogo apreendidas 

em poder dos réus (uma carabina de calibre .22, da marca marlin, modelo 

60SS, série 91545067; e um revólver calibre .38, marca Taurus, série 

03925).

A autoria delitiva também é inconteste.

Tanto na fase investigativa (fls. 24/26 e 29/31) quanto em Juízo (fls. 

181/182 – mídia de fls. 183), os acusados Edilson e Alex confessaram a 

prática delitiva, sendo certo que as confissões dos réus se encontram em 

total harmonia com os demais depoimentos colhidos ao longo da instrução 

criminal, em especial com as declarações das testemunhas (fls. 176/178) 

Jucimar Inácio de Moraes, Wagner Vilalba Buque e Fernando Pinto de 

Souza, todos Policiais Militares atuantes nesta Comarca, os quais 

confirmaram que os denunciados foram presos em flagrante delito em 

poder das armas de fogo descritas na denúncia.

Provada está, portanto, a autoria do crime descrito na denúncia. Ademais, 

cumpre consignar que, na data do evento, os acusados tinham plena 

capacidade de entender o caráter ilícito de suas condutas e de 

determinar-se de acordo com esse entendimento, podendo, ainda, agir de 

modo diverso, o que caracteriza suas culpabilidades penais. Reitero aqui 

que não há qualquer prova contundente nos autos que possa permitir a 

conclusão de que na data dos fatos os réus não tinham capacidade de 

autodeterminação e controle.

No mais, rejeito a tese defensiva de exclusão de ilicitude decorrente do 

estado de necessidade alegada pelos acusados, uma vez que a defesa 

não se desincumbiu do ônus de comprovar que o porte de arma era 

imprescindível para se salvar de perigo atual e inevitável, ônus este que 

lhe competia.

Ressalto que a possível retaliação que poderia sofrer do dono da rede de 

pesca que teria sido queimada no dia anterior pelos acusados não pode 

ser considerada como situação de perigo atual e inevitável, ainda mais 

considerando que os acusados sequer sabiam de quem se tratava.

Neste sentido, valho dos mesmos julgados acima transcritos, como 

reforço jurisprudencial do entendimento exposto.

Desta feita, uma vez demonstrada a autoria, materialidade do delito e a 

culpabilidade dos réus, mister se faz necessário condená-los (Edilson 

Soares Jesus e Alex Sousa Fernandes) nas penas do art. 14, caput, da 

Lei Federal n.º 10.826/03.

c) Do crime do art. 29 da Lei 9.605/98

 (imputado aos réus Andrey Costa Beber, Edilson Soares de Jesus e Alex 

Sousa Fernandes)

Quanto ao delito de caça ilegal de animal silvestre, a reconstituição 

probatória, como operada, não é bastante para juízo de condenação 

criminal, eis que inexiste nos autos exame pericial conclusivo apontando 

que a carne apreendia às fls. 35 é proveniente de espécimes da fauna 

silvestre.

 Nestas condições, inexistindo prova sobre a elementar do tipo penal – 

“animal silvestre” –, inviável a condenação dos réus pelo delito de caça 

ilegal, ante a ausência de comprovação da própria materialidade delitiva.

Neste sentido, vejamos o julgado abaixo:

“AMBIENTAL. CRIMES CONTRA A FAUNA. PASSERIFORMES. ART. 29, § 

1º, INCISO III, DA LEI N. 9.605/98. CATIVEIRO DE ESPÉCIMES DA FAUNA 

SILVESTRE NATIVA. 1. Réu que mantinha em cativeiro pássaros 

silvestres, sem licença ou autorização do órgão ambiental competente. 

Embora a legislação de regência proíba manter em cativeiro espécimes da 

fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, 

licença ou autorização da autoridade competente, o próprio Ibama admite 

dispensável licença em situações específicas envolvendo passeriformes. 

2. Para correta identificação das espécies apreendidas em poder do réu, 

inquestionável a necessidade de perícia ou de laudo técnico, como 

prevêem os arts. 158 e 159 do CPP, em combinação com o art. 79 da Lei n. 

9.605/98. A inexistência desse elemento de informação compromete a 
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materialidade do delito imputado e impede, em caso de exigibilidade de 

licença, a benesse prevista no § 2º do artigo 29 da Lei da Natureza. 

RECURSO DEFENSIVO PROVIDO” (Recurso Crime Nº 710048433421, 

Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Edson Jorge Cechet, 

Julgado em 26/06/2014).

Assim, entendo que a absolvição dos réus das penas previstas no artigo 

29, caput, da Lei 9.605/98 é medida de justiça.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal para: (a) CONDENAR o acusado ANDREY COSTA BEBER, 

já qualificado nos autos, como incursos nas sanções do artigo 16, caput, 

da Lei 10.826/03; (b) CONDENAR os acusados EDILSON SOARES DE 

JESUS e ALEX SOUSA FERNANDES, qualificados nos autos, pela prática 

do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03; e (c) ABSOLVER 

os acusados ANDREY COSTA BEBER, EDILSON SOARES DE JESUS E 

ALEX SOUSA FERNANDES da prática do crime previsto no artigo 29, 

caput, da Lei 9.605/98, com fundamento no artigo 386, II, do CPP.

Passo à dosimetria das penas, de acordo com o critério trifásico do art. 

68, “caput”, do Código Penal.

a) Quanto ao réu ANDREY COSTA BEBER (art. 16, Lei 10.826/03)

Atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, na primeira fase, 

denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a 

se valorar neste aspecto; não há histórico de antecedentes negativos, e 

poucos elementos foram coletados no feito para se aferir sua conduta 

social e personalidade; os motivos do crime não ultrapassam a barreira de 

sua própria tipicidade; já as circunstâncias do delito são normais ao tipo 

penal; e não houve consequências mais graves que as já previstas na 

própria tipicidade. Por fim, sendo a vítima a incolumidade pública, não há 

que se falar em comportamento do ofendido. Assim, analisadas as 

referidas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no patamar mínimo 

legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

 Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a existência da circunstância 

atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal 

(confissão espontânea), mas, tendo em vista que a pena-base já foi 

fixada no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ, deixo de 

aplicá-la, razão pela qual mantenho a pena provisória em 03 (três) anos de 

reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. Não existem 

circunstâncias agravantes a considerar.

E na terceira fase da dosimetria da pena, observo que não existem 

causas de aumento ou de diminuição da pena a considerar, motivo pelo 

qual torno DEFINITIVA a pena de ANDREY COSTA BEBER em 03 (TRÊS) 

ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, 

os últimos fixados em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta, 

atualizável na execução.

Em consonância com o disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal, e 

levando-se em conta a primariedade do réu e a quantidade de pena 

aplicada, estabeleço o REGIME ABERTO para início do cumprimento da 

pena privativa de liberdade imposta.

Presentes os requisitos legais, torna-se cabível a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do disposto no 

artigo 44 do Código Penal, revelando-se tal medida como suficiente à 

prevenção e repressão do delito. Assim, conforme art. 44, § 2º, do Código 

Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aqui imposta por duas 

restritivas de direitos, cuja modalidade e forma de cumprimento ficará a 

cargo do juízo das execuções penais, observado o disposto no art. 55 do 

Código Penal.

 b) Quanto ao réu ALEX SOUSA FERNANDES (art. 14, Lei 10.826/03)

Atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, na primeira fase, 

denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a 

se valorar neste aspecto; não há histórico de antecedentes negativos, e 

poucos elementos foram coletados no feito para se aferir sua conduta 

social e personalidade; os motivos do crime não ultrapassam a barreira de 

sua própria tipicidade; já as circunstâncias do delito são normais ao tipo 

penal; e não houve consequências mais graves que as já previstas na 

própria tipicidade. Por fim, sendo a vítima a incolumidade pública, não há 

que se falar em comportamento do ofendido. Assim, analisadas as 

referidas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no patamar mínimo 

legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

 Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a existência da circunstância 

atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal 

(confissão espontânea), mas, tendo em vista que a pena-base já foi 

fixada no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ, deixo de 

aplicá-la, razão pela qual mantenho a pena provisória em 02 (dois) anos 

de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. Não existem 

circunstâncias agravantes a considerar.

E na terceira fase da dosimetria da pena, observo que não existem 

causas de aumento ou de diminuição da pena a considerar, motivo pelo 

qual torno DEFINITIVA a pena do acusado ALEX SOUSA FERNANDES em 

02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) 

DIAS-MULTA, os últimos fixados em 1/30 do salário mínimo vigente ao 

tempo da conduta, atualizável na execução.

Em consonância com o disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal, e 

levando-se em conta a primariedade do réu e a quantidade de pena 

aplicada, estabeleço o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da 

pena privativa de liberdade imposta.

Presentes os requisitos legais, torna-se cabível a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do disposto no 

artigo 44 do Código Penal, revelando-se tal medida como suficiente à 

prevenção e repressão do delito. Assim, conforme art. 44, § 2º, do Código 

Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aqui imposta por duas 

restritivas de direitos, cuja modalidade e forma de cumprimento ficará a 

cargo do juízo das execuções penais, observado o disposto no art. 55 do 

Código Penal.

c) Quanto ao réu EDILSON SOARES DE JESUS (art. 14, Lei 10.826/03)

Atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, na primeira fase, 

denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a 

se valorar neste aspecto; não há histórico de antecedentes negativos, e 

poucos elementos foram coletados no feito para se aferir sua conduta 

social e personalidade; os motivos do crime não ultrapassam a barreira de 

sua própria tipicidade; já as circunstâncias do delito são normais ao tipo 

penal; e não houve consequências mais graves que as já previstas na 

própria tipicidade. Por fim, sendo a vítima a incolumidade pública, não há 

que se falar em comportamento do ofendido. Assim, analisadas as 

referidas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no patamar mínimo 

legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

 Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a existência da circunstância 

atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal 

(confissão espontânea), mas, tendo em vista que a pena-base já foi 

fixada no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ, deixo de 

aplicá-la, razão pela qual mantenho a pena provisória em 02 (dois) anos 

de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. Não existem 

circunstâncias agravantes a considerar.

E na terceira fase da dosimetria da pena, observo que não existem 

causas de aumento ou de diminuição da pena a considerar, motivo pelo 

qual torno DEFINITIVA a pena do acusado EDILSON SOARES DE JESUS em 

02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) 

DIAS-MULTA, os últimos fixados em 1/30 do salário mínimo vigente ao 

tempo da conduta, atualizável na execução.

Em consonância com o disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal, e 

levando-se em conta a primariedade do réu e a quantidade de pena 

aplicada, estabeleço o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da 

pena privativa de liberdade imposta.

Presentes os requisitos legais, torna-se cabível a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do disposto no 

artigo 44 do Código Penal, revelando-se tal medida como suficiente à 

prevenção e repressão do delito. Assim, conforme art. 44, § 2º, do Código 

Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aqui imposta por duas 

restritivas de direitos, cuja modalidade e forma de cumprimento ficará a 

cargo do juízo das execuções penais, observado o disposto no art. 55 do 

Código Penal.

DETERMINAÇÕES FINAIS

 CONDENO os réus Andrey Costa Beber, Edilson Soares de Jesus d Alex 

Sousa Fernandes ao pagamento das custas processuais, no prazo de 

cinco dias, contados da intimação, sob pena de inscrição em dívida ativa, 

nos termos da Secção 28 da CNGC-CGJ (Provimento n.º 40/2014 – CGJ e 

Provimento nº 80/2014-CGJ).

 Em atenção ao § 1º do artigo 387 do Código de Processo Penal, 

CONCEDO aos acusados Andrey Costa Beber, Edilson Soares de Jesus d 

Alex Sousa Fernandes o direito de recorrerem em liberdade, posto que, 

por óbvio, estão ausentes os pressupostos legais para a decretação de 

sua prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos acusados no rol dos 

culpados, expeçam-se ofícios ao Instituto de Identificação Estadual e 

Federal, bem como ao Cartório Distribuidor para anotações de praxe. 
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Oficie-se, ainda, à Justiça Eleitoral, para fins do art. 15, inciso III, da 

Constituição Federal.

A seguir, certificado o trânsito em julgado para a acusação e a defesa, 

expeça-se a guia de execução penal, remetendo-se ao juízo das 

execuções penais, para cumprimento da pena imposta, e, após, dê-se 

baixa na Distribuição e Relatórios.

Transitada em julgado esta decisão, determino o imediato encaminhamento 

das armas, bem como das respectivas munições, ao Comando do 

Exército, na forma do art. 25 da Lei 10.826/03, certificando-se nos autos e 

observando-se as determinações contidas na CNGC.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

P.R.I.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 195099 Nr: 6851-25.2018.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, ADOSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17798/0 MT

 Processo: 6851-25.2018.811.0040 (código 195099)

VISTOS/RE

Trata-se de procedimento cautelar autônomo instaurado para aplicação de 

medidas protetivas de urgência, na forma da Lei n.º 11.340/06 (“Lei Maria 

da Penha”), em razão da configuração de atos de violência contra mulher 

no âmbito doméstico-familiar. No decorrer do feito, foram concedidas 

medidas protetivas à vítima.

O Ministério Público se manifestou a fl.64, pelo arquivamento do feito.

É o breve relato. Decido.

Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que a parte ofendida 

durante a audiência de conciliação realizada no CEJUSC manifestou seu 

desinteresse quanto à manutenção das medidas protetivas outrora 

concedidas em seu favor.

Desta maneira, JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c.c. art. 13 da 

Lei n.º 11.340/06, face à falta superveniente de interesse processual, 

razão pela qual REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS outrora concedidas.

Oficie-se ao CRS local, com urgência, comunicando-se a presente decisão 

para que a tornozeleira eletrônica seja imediatamente retirada do requerido 

Daniel de Almeida Ferreira.

Sem custas.

Após as formalidades legais, transitada em julgado esta sentença, 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo ut CNGC.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 17 de setembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193221 Nr: 9503-72.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTEFATOS DE CIMENTO SÃO PEDRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLAMI FARIAS DANTAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT, PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DOS SANTOS 

TURATI - OAB:15.179/MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175587 Nr: 17554-09.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON GARCIA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179020 Nr: 21092-95.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO BERTEI LONGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Certifico que compulsando os autos não localizei os dados bancários do 

Banco demandado para levantamento dos valores depositados em juízo. 

Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o 

advogado da parte requerida para que informe nos autos os dados 

bancários para levantamento de valores, quais sejam: Banco, nº da 

agência, nº da conta e CPF/CNPJ do beneficiário, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292085 Nr: 18696-09.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESSLER E FERREIRA ALMEIDA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181622 Nr: 23725-79.2014.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO CARNEIRO MOTA, DANIELLE VIEZZER MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH REVESTIMENTOS LTDA, 

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, JOSÉ EDUARDO NOGUEIRA JUNIOR - 

OAB:OAB/PB 14.352, LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22.646/O-MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 346, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem, no prazo de quinze 

dias, quanto à complementação apresentada pelo perito judicial às fls. 

352/354.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 295544 Nr: 21532-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ANTONIO PEDRÃO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico do executado, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob 

pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 291556 Nr: 18277-86.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO CONSALTER - 

OAB:25009, EWERTON SOLER CONSALTER - OAB:OAB/PR 24.858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO os pleitos de fls. 108/113 e fls. 114/115.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266640 Nr: 29558-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDEX TAXI LOTAÇÃO EIRELI - ME, 

DIRACEMA FRANCISCO DA SILVA, OBED RUELIS, L. M. TAXI LOTAÇÃO 

LTDA ME, CARLOS CORDEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5475, MARISTELA FÁTIMA MORIZZO 

NASCIMENTO - OAB:5408/MT, THALISSA CAROLINE DE MAGALHAES 

- OAB:OAB/20815

 Vistos.

Considerando o conteúdo do acordo homologado nos Autos n. 

2733-10.2008.811.0055 (Código Apolo n. 103911), mormente o item “1.3”, 

na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIMEM-SE as partes para 

manifestar nos autos, no prazo de 15 dias, sobre eventual extinção por 

perda de objeto, valendo o silêncio como concordância à extinção.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142129 Nr: 1503-88.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Considerando a sentença prolatada nos autos apensos (Código Apolo n. 

140526), INTIMEM-SE as partes para requererem o que de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 208071 Nr: 473-76.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIR ALMEIDA MUNDIM PORTO, EUZENIR 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, HELIO GASPAR KUOOS KIST, MARIA 

APARECIDA CAMPOS LIMA LOCATELLI, JOÃO RODRIGUES DOS 

SANTOS, LUCIANE ANGELICA MAZIERO, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES 

VARELA DE SOUZA, MARIA LÍDIA CAMPOS LIMA, NARA ROSANE NUNES 

KIST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANOEL - OAB:318862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529

 Vistos.

Trata-se de demanda proposta por ALTAMIR ALMEIDA MUNDIM PORTO, 

EUZENIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, HELIO GASPAR HUOOS KIST, JOÃO 

RODRIGUES DOS SANTOS, LUCIANE ANGELICA MAZIERO, MARIA 

APARECIDA CAMPOS LIMA LOCATELLI, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES 

VARELA DE SOUZA, MARIA LÍDIA CAMPOS LIMA e NARA ROSANE 

NUNES KIST em face de YAMPACTUS COMERCIAL LTDA. ME, todos 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 199).

 Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

CONDENO o autor ao pagamento das custas e da taxa judicial, porém, 

SUSPENDO a condenação, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228176 Nr: 16865-91.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA FERREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, RICARDO SOUZA DUTRA - OAB:11233/MT

 Vistos.

CUMPRA-SE o ato judicial de fl. 127.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 5437 Nr: 1019-98.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FERNANDO LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMPA FOSSA TATUZÃO, JOSÉ LUIZ 

PIZZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARCELO GASPARINI - OAB:5375/MT

 Vistos.

Por foro íntimo, dou-me como suspeito para conduzir o vertente feito, na 

forma do art. 145, § 1º, do CPC.

ENCAMINHEM-SE os autos ao substituto legal.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 294332 Nr: 20443-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPOMAX SERVIÇOS LTDA – EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MATIAS FILHO SUPERMERCADO 

BOM LAR EPP, ANTONIO MATIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELA APARECIDA BRAZ - 

OAB:344473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, o pedido de restituição de valores deverá ser apresentado 

diretamente na Diretoria do Foro.

No mais, em análise aos documentos encartados nos autos, é possível 

verificar que não fora juntada as cártulas originais.

Nesse sentido:

"EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE - ORIGINAL DO TÍTULO - 

DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - AUSÊNCIA QUE CONDUZ À INÉPCIA DA 

EXORDIAL - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SUA 

APRESENTAÇÃO - SENTENÇA CASSADA. Em se tratando de ação 

monitória lastreada em cheque, imperativa a apresentação do original 

deste nos autos, evitando-se sua circulação, tratando-se, portanto, de 

documento indispensável. A ausência do documento autoriza a extinção 

do feito, sendo, no entanto, necessária a prévia intimação da parte para 

emendar a inicial, porquanto direito subjetivo desta." (TJMG - Apelação 

Cível 1.0433.10.005537-8/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2014, publicação da súmula em 

14/04/2014)

Logo, tal falha deve ser suprida.

Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

as cártulas originais, sob pena de extinção do feito.

ÁS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274444 Nr: 4570-51.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face de EDERSON DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 Após um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora, por meio 

do digno advogado, para, no prazo assinalado, promover o recolhimento 

da guia de complementação de pagamento ao senhor Oficial de Justiça e 

pugnar o que entendesse de direito (fl. 33).

A parte autora se manteve inerte como se vê na certidão de fl. 35.

O digno advogado da parte autora fora intimado, na forma do artigo 485, § 

1º, do CPC, e permaneceu inerte (fl. 38).

Intimada a parte autora pessoalmente para manifestar nos autos, sob pena 

de extinção, também deixou de manifestar (fl. 40).

 Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte autora, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Não custa ressaltar que, na forma do art. 274 do CPC, é incumbência da 

parte autora manter o endereço atualizado nos autos.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais.

 P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 227278 Nr: 16447-56.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FRANCISCO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como já consignado no ato judicial de fl. 80, já foram promovidas buscas 

com a intenção de localizar o executado (fls. 55/55-verso), inclusive, nos 

sistemas BACENJUD (fls. 56/58), INFOJUD (fl. 59), RENAJUD (fls. 60/61) e 

SIEL (fl. 62).

Posto isso, INDEFIRO o pleito em questão.

Ainda, como também consignado por este Juízo à fl. 80, pende de 

cumprimento o mandado de busca e apreensão e citação de fl. 64, e 

distribuição das cartas precatórias endereçadas às Comarcas de 

Araputanga/MT, Altamira/PA, Rio Verde/GO, Caçu/GO, Goianira/GO, 

Paranavaí/PR e Guarani/MT (fls. 66 e 68/73), já que, conforme certidão de 

fl. 77, embora devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer “in 

albis” o prazo para que promovesse o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça e a retirada e distribuição das cartas precatória.

Logo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, retirar e 

distribuir as cartas precatórias de fls. 66 e 68/73, com as providências 

necessárias, bem como promover o pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça para que se cumpra o mandado de fl. 64, como determinado à 

fl. 80.

Se permanecer inerte ou apresentar qualquer manifestação que não seja 

o cumprimento do vertente ato judicial, INTIME-SE, pessoalmente e pelo 

digno advogado, na forma do artigo 485, § 1º, do CPC.

Com a efetivação das diligências, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 dias, pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 103911 Nr: 2733-10.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DE SOUZA, CECÍLIA REIS DA SILVA, 

SILVANA REIS DA SILVA, CIRLEI VIEIRA DE SOUZA, CRISTIANE REIS DA 

SILVA, LUIZ CARLOS REIS DA SILVA, LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA, 

MARIA JOSE VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURIS TRANSPORTES- TRANSPORTE 

RODOVIARIO CANTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT, WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDORAL ROMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:4465-B/MT, LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT, MARISTELA FÁTIMA MORIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5408/MT, RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARÃES JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 20.436
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 Vistos.

JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA, CECÍLIA REIS DA SILVA, SILVANA REIS DA 

SILVA, CRISTIANE REIS DA SILVA, LUIZ CARLOS REIS DA SILVA, CIRLEI 

VIEIRA DE SOUZA, MARIA JOSÉ VIEIRA DE SOUZA e LEANDRO 

FRANCISCO DE SOUZA ingressaram com a presente demanda em face de 

TURIS TRANSPORTES – TRANSPORTE RODOVIÁRIO CANTINHO, ambos 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação (fls. 887/892).

Conforme decisão de fls. 893/893-verso, as partes foram intimadas para 

suprirem vícios que impediam a sua homologação, o que se deu às fls. 

894/897 e 901/903.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 887/892, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 887/892, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão porque SUSPENDO o 

feito até o integral cumprimento do acordo.

Custas e honorários como acordado.

Transcorrido o prazo previsto para o pagamento da dívida (04/07/2019 – 

item “1.2”), INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, informarem 

se houve o cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio como quitação.

 PROMOVA-SE a baixa das restrições, ressalvando os veículos indicados 

às fls. 901/903, na forma do item “2.6” de fl. 889.

EXPEÇA-SE alvará conforme cláusula 3º de fl. 890, cumprindo, se for o 

caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 221410 Nr: 11192-20.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR ANTÔNIO GRIBLER JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, vale dizer que, compulsando os autos, verifica-se que já 

foram promovidas buscas com a intenção de localizar o demandado (fls. 

125/131), inclusive, nos sistemas BACENJUD (fls. 126/128), RENAJUD (fl. 

129), INFOJUD (fl. 130) e SIEL (fl. 131).

Posto isso, INDEFIRO o pleito em questão.

Depois, é possível verificar, ainda, que pende de cumprimento a carta 

precatória a ser distribuída na Comarca de Nova Mutum/MT (fl. 135).

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, retirar a 

carta precatória de fl. 135, comprovando nos autos a sua distribuição.

No mais, a Secretaria de Vara deverá, pelos terminais telefônicos (065) 

99987-0800 e (065) 99904-7124, conforme informado na certidão de fl. 

169-verso, buscar o endereço atualizado do demandado para o 

cumprimento do mandado de citação.

Com a efetivação das diligências, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 dias, pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 215502 Nr: 6429-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMY DE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 106, DEFIRO a suspensão do feito até 

27.12.2018.

Após o que, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 293943 Nr: 20064-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. LONGHI REPRESENTAÇÕES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLECIUS ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR, 

SILVIO JOSE SOMMAVILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107/MT, RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA 

NETO - OAB:34002-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220408 Nr: 10365-09.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL BETTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

EXPEÇA-SE alvará para levantamento do valor depositado às fls. 

113/114-verso em favor da parte autora, observando a conta bancária 

indicada à fl. 132, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

Após, com o levantamento dos valores depositados, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279148 Nr: 8352-66.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE VIEIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARA SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 
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CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 Ante o exposto, nos termos do § 3º do art. 337, do CPC, RECONHECO a 

l i t ispendência nesta ação em relação aos Autos n . 

11080-17.2017.811.0055 (Código Apolo n. 242892), razão por que 

DECLARO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos 

do inc. V do art. 485 do CPC.CONDENO a parte autora ao pagamento de 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, 

contudo, CONDENAÇÃO essa suspensa, por força do art. 98, § 3º, do 

CPC, uma vez que a parte autora litiga sob o manto da gratuidade de 

justiça.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 295691 Nr: 21610-46.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES BENTO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar seu estado 

civil ou a existência de união estável, na forma do artigo 319, inciso II, do 

CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 222673 Nr: 12172-64.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO HENRIQUE DECONTO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O pedido de fl. 73 não merece prosperar, uma vez que, compulsando os 

autos, verifica-se que já foram promovidas buscas com a intenção de 

localizar o demandado (fls. 32/40).

Posto isso, INDEFIRO o pleito de fl. 73.

INTIME-SE a parte autora, derradeiramente, para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a distribuição da carta precatória de fl. 60 na comarca de Novo 

Progresso/PA, como já determinado à fl. 64.

Se permanecer inerte ou apresentar qualquer manifestação que não seja 

o cumprimento do vertente ato judicial, INTIME-SE a parte autora, 

pessoalmente e pelo digno advogado, na forma do artigo 485, § 1º, do 

CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 161030 Nr: 11363-79.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAMBOZZI SOLDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIAN CARUZO - 

OAB:172..893, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT

 Vistos.

Tendo em conta que se trata de título executivo judicial, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo, aguardando eventual manifestação da 

parte exequente.

Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, 

bastará apresentar o correlato requerimento, desde que a pretensão não 

esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º e 

seguintes, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 287319 Nr: 15037-89.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAREZZI ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITA E THOMAZ PROSPERO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita ou de postergação para 

o recolhimento ao final da demanda.Logo, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 30 dias, comprovar o recolhimento das custas e taxa judicial, 

sob pena de extinção anômala.Por outro lado, ACOLHO a emenda da 

petição inicial no que tange ao endereço eletrônico da parte demandada. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 296012 Nr: 21851-20.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DA SILVA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 15 dias, 

informe se há conta bancária ou qualquer outra aplicação financeira em 

nome do falecido, inclusive, FGTS/PIS.

INTIMEM-SE, por edital, eventuais interessados, na forma do artigo 721 do 

CPC.

OFICIE-SE à Serventia Extrajudicial para que, no prazo de 15 dias, informe 

acerca da existência de inventário extrajudicial em nome do falecido.

CERTIFIQUE acerca de inventário judicial em nome do falecido.

Cumpridos os atos anteriores, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 dias, manifestar sobre as respostas apresentadas.

Por fim, AO MPE.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência econômica.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249940 Nr: 16555-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUX BRASIL LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 

ESTANDES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A vertente demanda ainda pende de citação da parte executada. Logo, 

não tem vez o pleito de suspensão do trâmite processual.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar 

o endereço atualizado da parte executada, pugnando o que entender de 

direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 174453 Nr: 16329-51.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FIDELIS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MAURICIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDILENE JULIÃO DE 

SOUZA - OAB:4.306/MT

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por JOSÉ FIDELIS PEREIRA em face de 

CELSO MAURÍCIO BARBOSA, ambos devidamente qualificados nos autos.

 Após um ato e outro, a parte demandada informa, por meio da certidão de 

óbito de fl. 92, o falecimento da parte autora.

O digno advogado da parte autora fora intimado, como se vê à fl. 103, na 

forma do artigo 485, § 1º, do CPC e permaneceu inerte.

Determinada a intimação pessoal da parte autora, sob pena de extinção, o 

AR de fl. 105 voltou com a anotação de “não existe o número”, bem como 

restou infrutífera a diligência realizada pelo Senhor Oficial de Justiça, 

conforme certidão de fl. 108.

Por fim, fora determinada a intimação do espólio e sucessores da parte 

autora por edital, transcorrendo “in albis” o prazo para manifestação (fl. 

114).

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte autora, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais, condenação essa suspensa, na forma do artigo 98, § 3º, do 

CPC.

 P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 251635 Nr: 18035-64.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA MENEGUCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANISE MARIA TONIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Vistos.

De início, vale dizer que, como a parte demandada não concordou com a 

proposta de acordo ofertada pela parte autora (fl. 113), o feito deve 

prosseguir nos seus ulteriores termos.

Dessa feita, a certidão do Oficial de Justiça de fl. 99 revela que não fora 

possível intimar o autor para comparecimento na audiência de instrução e 

julgamento no endereço declinado inicialmente.

Instada a apresentar o endereço de seu assistido, a DPE informou que não 

logrou êxito em contato pessoal com a parte, apresentando, então, 

endereço obtido em consulta à Receita Federal (fl. 104), sendo que a 

diligência do meirinho no endereço indicado restou novamente negativa (fl. 

108-verso).

Depois, às fls. 111/111-verso, a DPE pede para que se busque o 

endereço nos órgãos conveniados e, supletivamente, a suspensão do 

trâmite processual até a localização da parte autora.

 Ocorre que era de incumbência do próprio autor manter o seu endereço 

atualizado, de modo que é presumida a intimação para a solenidade 

designada para a sua oitiva, na forma do artigo 274, parágrafo único, do 

CPC.

Afinal, não comunicar o endereço atualizado, bem como não manter 

contato com seu patrono, “in casu”, a DPE, importa diretamente em 

obstáculo ao resultado útil do processo.

Bem por isso, APLICO a pena de confissão ficta ao autor, na forma do 

artigo 385, § 1º, do CPC. Porém, diante da relatividade de tal confissão, 

impõe a análise dos demais elementos de convicção disponíveis para a 

resolução correta da demanda.

De outro lado, considerando que houve a produção de prova testemunhal, 

na forma do art. 364, § 2º, do CPC, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentarem os memoriais finais, a 

começar pela parte autora.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 295528 Nr: 21515-16.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Logo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o seu 

endereço eletrônico, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena de 

extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4324 Nr: 636-91.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR SOARES MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO DO 

BRASIL S/A em face de DEVANIR SOARES MORENO.

Entre um ato e outro, a parte exequente requereu a extinção da vertente 

demanda (fl. 157).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando o princípio do desfecho único do processo de execução, é 

dispensável a oitiva da parte contrária, razão pela qual HOMOLOGO o 

pedido de desistência da execução, para fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

CONDENO o exequente ao pagamento das custas judiciais.

P.I.C.

 Por fim, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 245141 Nr: 12922-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES CANTINHO LOTAÇÃO, TRANSPORTES 

CIDADE TANGARÁ EIRELI EPP, DAVID RUELIS, JUCINEIA FRANCISCO DA 

SILVA RUELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FRANCISCO DE SOUZA, CECÍLIA REIS 

DA SILVA, CIRLEI VIEIRA DE SOUZA, SILVANA REAIS DA SILVA, 

CRISTIANE REIS DA SILVA, LUIZ CARLOS REIS DA SILVA, NILZA RAMOS 

BASTOS, LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA, MARIA JOSE VIEIRA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5.925, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 Vistos.

Considerando o conteúdo do acordo homologado nos Autos n. 
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2733-10.2008.811.0055 (Código Apolo n. 103911), na forma dos artigos 9º 

e 10 do CPC, INTIMEM-SE as partes para manifestar nos autos, no prazo 

de 15 dias, sobre eventual extinção por perda de objeto, valendo o silêncio 

como concordância à extinção.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 208129 Nr: 506-66.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JC AUTO MOTORS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL SEVERIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, é possível verificar que as cartas precatórias 

distribuídas nas Comarcas de Rondonópolis/MT e Nova Ubiratã/MT foram 

devolvidas sem o devido cumprimento, uma vez que, embora intimada, a 

parte autora não promoveu o recolhimento da guia de diligência do Senhor 

Oficial de Justiça, como se vê às fls. 116-verso e 125, respectivamente.

 Ainda, não se vê nos autos a comprovação de distribuição da carta 

precatória expedida para a Comarca de Indiara/GO.

 Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 30 dias, 

comprovar a distribuição da carta precatória endereçada para Indiara/GO 

(fl. 66), bem como promover a redistribuição das cartas precatórias 

endereçadas a Rondonópolis/MT (fl. 78) e a Nova Ubiratã/MT (fl. 68)

Se permanecer inerte ou apresentar qualquer manifestação que não seja 

o cumprimento do vertente ato judicial, INTIME-SE, pessoalmente e pelo 

digno advogado, na forma do artigo 485, § 1º, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 148329 Nr: 8209-87.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JOAQUIM DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, 

BANCO BGN S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147.386 OAB/SP, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:76696/MG, FERNANDA VIEIRA CAPUANO - OAB:OAB/SP 150.345, 

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LILIAN 

ALVES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 219.727, RAFAEL ANTÔNIO DA 

SILVA - OAB:244.223/SP, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A

 Vistos.

EXPEÇA-SE alvará para levantamento do valor depositado às fls. 

429/249-verso em favor da parte autora, observando a conta bancária 

indicada à fl. 456, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

Após, com o levantamento dos valores depositados, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 231838 Nr: 20692-13.2016.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DE SOUZA, CECÍLIA REIS DA SILVA, 

SILVANA REIS DA SILVA, CIRLEI VIEIRA DE SOUZA, CRISTIANE REIS DA 

SILVA, LUIZ CARLOS REIS DA SILVA, LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA, 

MARIA JOSE VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURIS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, 

TRANSPORTES RODOVIARIOS CANTINHO LTDA ME, TRANSPORTES 

CIDADE TANGARÁ EIRELI EPP, JONAS GALIASSI, JANETE BAVARESCO 

GALIASSI, SILVANA ISABELE DE CAMPOS BARAVIEIRA, DAVID RUELIS, 

JUCINEIA FRANCISCO DA SILVA RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5475, LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT, MARISTELA FÁTIMA MORIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5408/MT, RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARÃES JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 20.436

 Vistos.

Considerando o conteúdo do acordo homologado nos Autos n. 

2733-10.2008.811.0055 (Código Apolo n. 103911), mormente o item “1.3”, 

na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIMEM-SE as partes para 

manifestar nos autos, no prazo de 15 dias, sobre eventual extinção por 

perda de objeto, valendo o silêncio como concordância à extinção.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 140526 Nr: 11097-63.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LIMA TAVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ OLIVEIRA COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão da parte autora e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, 

razão porque CONDENO a parte demandada ao pagamento da quantia de 

R$ 50.000,00, a título de indenização por danos morais, com juros de mora 

em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso (Súmula STJ – 54), e 

correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.Ainda, 

CONDENO a parte demandada ao pagamento de: a) R$ 799,66, referente 

aos danos emergentes sofridos, conforme recibos e notas fiscais de fls. 

94/99, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, ambos a partir do efetivo desembolso e b) R$ 2.800,00 (R$ 

3.200,00 – R$ 400,00), a título de indenização por danos materiais pela 

perda total de sua motocicleta, devendo incidir juros de mora em 1% ao 

mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, 

do CTN, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária com reajuste pelo INPC a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 

do STJ).Por fim, CONDENO a parte demandada ao pagamento da pensão 

alimentícia no importe de 01 salário mínimo, vigorando da data do acidente 

até março de 2014, razão porque MANTENHO a antecipação da tutela 

somente até tal data (março de 2014).Considerando que a parte autora 

decaiu de parte mínima do pedido, CONDENO a parte demandada ao 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

que FIXO em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do 

art. 85 do CPC, CONDENAÇÃO essa suspensa, uma vez que a parte 

demandada litiga sob o manto da gratuidade da justiça.DECLARO EXTINTO 

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.P.I.C. CIÊNCIA à DPE.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com 

as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24777 Nr: 579-58.2004.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MOACYR RENALDY LOPES DA SILVA, 

EDSON DE OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DE SOUZA AMARANTE 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAPUANO DE 
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OLIVEIRA - OAB:5914-B, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II da CNGC, 

impulsiono os autos ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br 

-> Emissão de Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que 

se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202946 Nr: 17063-65.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOTARDO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANCREDO HERIBERTO TONELLO, HUMBERTO 

TONELLO, JOSE IVALINO GALLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem nos autos da carta precatória nº 

0300696-88.2017.8.24.0012 da 1ª Vara Cível de Caçador/SC, no prazo de 

cinco, nos termos da informação de fl. 93-verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278464 Nr: 7769-81.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO VIEIRA DE QUEIROZ, GISELE 

FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Lúcia Mendes de 

Araújo Olyntho - OAB:22510/MT, MARA PATRICIA MAZIERO 

MARTINAZZO - OAB:23339/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 159, 

diante da certidão de fl. 170, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte requerida para 

apresentar resposta, no prazo legal, sob pena de revelia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23982 Nr: 4022-51.2003.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON LUIZ DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO UNIÃO DOS BANCOS, BANCO 

BRADESCO S/A, BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGÉRIO A. C. 

STEFAN - OAB:7030-MT, ÉDISON AIRON DE ALMEIDA MACHADO - 

OAB:22.777, MÁRIO CARDI FILHO - OAB:MT 3.584-A, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA as partes Banco Bradesco S/A e Banco 

Panamericano, para que efetue, de forma solidária, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 509,76 

(quinhentos e nove reais e setenta e seis centavos). Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois 

reais), sendo para recolhimento da guia de custas, e R$ 137,76 (cento e 

trinta e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da 

Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte 

deverá providenciar também o pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué 

Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos 

autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

devendo juntar aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, 

caso não sejam efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito 

relativa aos valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249151 Nr: 15875-66.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MENDES DA SILVA, GLEIDSON GONÇALVES, 

JEAN MENDES DA SILVA, MILENA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

GAZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Nobuyuki Yokota - 

OAB:33389/PR

 Certifico e dou fé que foi interposto recurso de apelação às fls. 138/142 

pela parte requerida. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007 e diante da vigência do Código de Processo Civil/2015, intimo os 

advogados da parte autora para que apresentem as contrarrazões, no 

prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107610 Nr: 6292-72.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO TANGARAENSE DE ENSINO E CULTURA 

ATEC, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO, Geórgia Malossi Queiroz, 

DIEGO VINICIUS BERIGO, ADRIELLI SOMMER DALLABONA, ISABELA 

ROSA, YARA CAVALARI DE MORAIS, DIEGO HERIBERTH LADEIA 

TRETTEL, FELIPE CORREA DE MELO, LUCAS RODER DE PAULA, ANA 

PAULA GEROLIM SALVADOR, LUIS ANTONIO SOARES PIRES FILHO, 

ISAAC LIRA LOPES, CAROLINNE VERONICA DI DOMENICO GONÇALVES, 

KARLA MADUREIRA CORREA DA SILVA, CAMILA AYUME AMANO 

CAVALARI, RAFAEL ROHENKOHL SILVA, JULIA CIANTELLI DAHER, 

ISABELA DA SILVA YGULA, JETRO GLUACUS DEMAMAN SGUAREZI, 

MATHEUS SILVA KOIKE, BARBARA DE SOUZA MOREIRA, GIOVANI 

SOMMER DALLABONA, JULIANA BAMBINI MANDOLA, YASMIM BIBIANO 

RODRIGUES SANCHES, FABIO VALERIO LAURITO, FERNANDA MUNDO 

MAURO SEMCHECHEN, RAFAEL LUIZ LADEIA SILVA, BIANCA CRESTANI, 

NATHALIA LACERDA BONACCORDI, VANIA MARCI DE CARVALHO 

CHAVES, CAMILA THUANA BRUNETTA COLLA, LUIS EDUARDO 

VARASCHIN BARBOSA, LOWESLAINE BRUNA MENDES, DANIELE 

HELOISA SOUZA SOUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - 

OAB:6281/MT, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - OAB:6797/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMA SANTOS MORAIS - 

OAB:OAB/MT 13.738-B, JOÃO JENEZERLAU DOS SANTOS - 

OAB:3613-B/MT, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - 

OAB:OAB/MT 11.623-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 873, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, acerca da resposta do ofício de fls. 878/878-verso, pugnando 

o que entenderem de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232536 Nr: 21530-53.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Certifico que para a inclusão da empresa executada no cadastro de 

inadimplentes do SPC e SERASA, é necessário os seguintes dados: CNPJ, 

endereço, a data de sua fundação e o valor da dívida e data de 

vencimento. Sendo assim, nos termos do Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar os advogados da parte exequente, para informar nos autos a data 

da fundação da referida empresa, o valor da dívida e a data de 

vencimento, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232536 Nr: 21530-53.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II da CNGC, 

impulsiono os autos ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br 

-> Emissão de Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que 

se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141263 Nr: 594-46.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUIMAR PEREIRA DOS SANTOS, HITLER SANSÃO 

SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVALINO ANUNCIAÇAO RODRIGUES DE 

PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864, 

RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 Certifico e dou fé que para que seja possível a inscrição junto aos órgãos 

de proteção ao crédito é necessário a informação de dados pessoais do 

executado (nome completo, RG, CPF, data de nascimento, filiação, valor 

atualizado do débito e vencimento da dívida), os quais não foram 

localizados nos autos em sua integralidade. Desta forma, em atendimento 

ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar o advogado exequente para, no prazo 

de dez dias, informar nos autos o nº do CPF, a data de nascimento e 

filiação do executado, bem como a data de vencimento da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281987 Nr: 10624-33.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIVAL LORENTE MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO, GUSTAVO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LEANDRO 

LEONARDO FIGUEIRO - OAB:14035/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao r. despacho de fls. 69 e, tendo 

em vista a manifestação da parte demandada às fls. 70/71, e em 

conformidade com a legislação vigente, remeto os autos ao setor de 

"matéria para imprensa", a fim de intimar os advogados da parte autora, 

para manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 197887 Nr: 13056-30.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRAPLANAGEM ITÁLIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRO DOMINGUES DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOHAN FUCHS SELLE - 

OAB:17164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, 

manifeste sobre a proposta apresentada, sendo que, se concorde, deverá 

repassar os boletos para que o executado continue a quitá-los nos 

próximos doze meses. Nada mais havendo a consignar, por mim, Aline 

Alves Silva, Estagiária do Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28889 Nr: 2816-31.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA ME, CARLOS 

ADALBERTO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 181 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 220,44 

(Duzentos e Vinte Reais e Setenta e Quarenta e Quatro Centavos), 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de 

Guias On Line --> Di l igência) ou através do l ink : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, e juntada aos 

autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de quinze 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204654 Nr: 18500-44.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO UMBERTO SIMONETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luis Steffen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

17.556,02 (dezessete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e dois 

centavos). Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 8.902,12 

(oito mil, novecentos e dois reais e doze centavos) para recolhimento da 

guia de custas, e R$ 8.653,90 (oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais 

e noventa centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 
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Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar 

também o pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de 

R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último 

valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco 

do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124285 Nr: 3283-34.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PINHEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10.908-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - 

OAB:84.314/SP, LEISLIE DE FATIMA HAENISCH - OAB:GO / 20.099

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

509,76 (quinhentos e nove reais e setenta e seis centavos). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e 

dois reais) para recolhimento da guia de custas, e R$ 137,76 (cento e 

trinta e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da 

Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte 

deverá providenciar também o pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué 

Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos 

autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

devendo juntar aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, 

caso não sejam efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito 

relativa aos valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187113 Nr: 4326-30.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTAIR TEIXEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

MARILIA GABRIELA DE FIGUEIREDO MARISCO - OAB:18951/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

509,76 (quinhentos e nove reais e setenta e seis centavos). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e 

dois reais) para recolhimento da guia de custas, e R$ 137,76 (cento e 

trinta e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da 

Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte 

deverá providenciar também o pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué 

Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos 

autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

devendo juntar aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, 

caso não sejam efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito 

relativa aos valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168904 Nr: 9654-72.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DA SILVA FRANÇA MAIA, RVFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - SICREDI 

OESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA as partes requeridas, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, de forma solidária, o recolhimento das custas 

processuais, no importe de R$ 755,26 (setecentos e cinquenta e cinco 

reais e vinte e seis centavos). Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais) para recolhimento da 

guia de custas, e R$ 383,26 (trezentos e oitenta e três reais e vinte e seis 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar 

também o pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de 

R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último 

valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco 

do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263190 Nr: 27090-39.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI, LEANDRO LEOPOLDO 

LAUX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 

MANOEL BATISTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, BRUNA MARA BETONI - OAB:20872/0, 

KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT, MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA - OAB:25.175/MT, 

Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e ao artigo 10 do CPC, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, acerca da petição de fls. 772/773.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 575 Nr: 344-04.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heitor Demoliner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, PATRICIA DONIDA CRESTANI - 

OAB:10936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR CARDOSO DE 

CARVALHO NETO - OAB:16.307-A, SILVIO CESAR DOS SANTOS - 

OAB:OAB/RO 964

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados das 

partes para ciência da informação de fls. 415/416 oriundo da Vara Única 

de Brasnorte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221179 Nr: 11039-84.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER CARAMALAC SIMÕES, ISRAEL 

VENDRAME, JOSÉ RICARDO FRANCISCO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10062, Vinicius 

Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 159, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte exequente para manifestar, no prazo de 

quinze dias, sobre as petições de fls. 144/145 e fls. 160/197.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142309 Nr: 1720-34.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO JOSÉ ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON WAGNER 

RODRIGUES SANTOS - OAB:226.132/SP, JOSE LIDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 140, 

diante da petição de impugnação à penhora de fls. 143/148, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte exequente para exercer o contraditório, no prazo de 

cinco dias, nos termos dos artigos 9º e 10 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274365 Nr: 4510-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FREYMUND TRIBESS, ESTI TRIBESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADHEMAR CARLOS RODRIGUES CRUZADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 85-verso e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292249 Nr: 18822-59.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GBDC, DBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 34/35, que designo o dia 

08/03/2019 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293026 Nr: 19436-64.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SBP, PLCX, VPX, DCPX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRCX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 51/52, que designo o dia 

08/03/2019 às 13h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 5855 Nr: 2894-69.1998.811.0055

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDS, MDFBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER MEDEIROS DE MOURA - 

OAB:14142/MT, Franciele Stallbaum de Moura - OAB:21055/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório retro, para tanto, expeça-se o competente formal de 

partilha.

Após, proceda-se com o arquivamento dos autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 295983 Nr: 21825-22.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NPT, MART

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processe-se em Segredo de Justiça.

Defiro a gratuidade da Assistência Judiciária.

Recebo a petição inicial, eis que preenche os requisitos do art. 319 do 

CPC.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente HOMOLOGO 

POR SENTENÇA para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

divórcio consensual requerido por Maria Aparecida Rodrigues Travessini e 

Neodir Paulo Travessini, bem como o acordo entabulado entre as partes 

acerca da partilha de bens.

 Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: MARIA 

APARECIDA RODRIGUES.

 Para tanto, expeça-se ofício ao tabelionato do 2º ofício da Comarca de 

Tangará da Serra/MT, para que proceda com a competente averbação.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o competente formal de partilha.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 295596 Nr: 21559-35.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 319, inc. V, do CPC, pois à ação não foi atribuído o valor 

da causa.

Com efeito, estabelece o art. 291, do CPC, que: “A toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível”.

 Assim, mesmo considerando que as ações de estado da pessoa, tem 

valor inestimável, havendo partilha de bens, entendo que as custas devem 

incidir sobre o valor total destes.

Na esteira desse entendimento, vale colacionar os seguintes precedentes 

da jurisprudência, in verbis:

“A Ação de divórcio é de valor inestimável, por se tratar de estado da 

pessoa, ainda que existam bens a partilhar e que as custas incidam sobre 

o valor destes.” (Ac. 1ª Câm. Civ. Do TJSP, na Ap. Civ. 22.248, RT 

574/113).

“Embora a ação de dissolução de sociedade de fato entre concubinos não 

tenha conteúdo econômico imediato, pois só após a partilha de acervo 

societário a imediatidade se dará, o autor não tem o arbítrio de atribuir a ela 

um valor ínfimo. Há de fazê-lo levando em conta o direito material que lhe 

serve de alicerce, ainda que por estimativa – art. 258 do CPC”. (Ac. 2ª 

Câm. Do TJRJ. No AI 1363/88, j. 24.02-89, COAD 45.398).

 Desse modo, intime-se o procurador da parte requerente, para que 

emende a petição inicial e atribua a causa seu correto valor, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 330, inciso IV, ambos do Código de Processo 

Civil.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 207331 Nr: 20864-86.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDNDS, GMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDER JOSE DA SILVA 

RIBEIRO - OAB:6160/B

 Vistos.

Proceda a Sra. Gestora Judiciária com o necessário para o levantamento 

do valor bloqueado em favor da parte executada, conforme requerido à fl. 

82.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197620 Nr: 12849-31.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PVRS, ERSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIÃO PEDRO SUQUERÊ, Cpf: 

92507816104, Rg: 121072-47, Filiação: João Suquere e Maria da 

Conceição Suquere, data de nascimento: 22/02/1981, brasileiro(a), natural 

de Porto Esperidião-MT, solteiro(a), aux. de abate, Telefone 9626 2511. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte executada, acima mencionada, para que 

possa tomar conhecimento, bem como manifestar-se acerca da PENHORA 

realizada, à titulo de Alimentos, junto ao FGTS/PIS, no valor de R$ 939,53 

(novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos), no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme r. decisão que segue abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos.Analisando o presente feito, verifico o 

executado foi devidamente citado (fl. 24), , com posterior apresentação de 

negativa geral (fl. 29).Todavia, considerando que até a presente data o 

executado não efetuou o pagamento do débito alimentar, entendo que os 

requerimentos formulados pela parte exequente no que diz respeito a 

busca de bens e valores (fls. 30/31), são passíveis de acolhimento.Assim 

diante das considerações alhures mencionadas, aliadas ao contexto 

processual previsto artigo 835 do Código de Processo Civil, que indicam o 

dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir a 

execução, bem como em face do convênio de cooperação 

Técnico-Institucional firmado entre o E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e o Banco Central do Brasil, viabilizando a utilização do 

sistema BACEN-JUD para fins assegurar a satisfação da obrigação, por 

meio da constrição dos valores encontrados nas contas bancárias em 

nomes dos devedores pelo sistema on line, vejo que a medida requerida 

tem plena viabilidade.Destarte, diante da realidade processual, é viável o 
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bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente em contas 

bancárias do devedor, mormente em face da ausência de qualquer indício 

direcionado à composição da dívida, posto isso o deferimento da penhora 

online é medida que se impõe.Outrossim, este é o mesmo entendimento 

acerca da busca e restrição junto ao Sistema RENAJUD, como forma para 

que a parte devedora venha a adimplir o seu débito alimentar. Desse 

modo, deferidos os pedidos formulados, no que tange a penhora on line e 

a busca no Sistema RENAJUD, conforme se verifica nos detalhamentos de 

ordem judicial de bloqueio de valores e restrições de veículos, estas 

restaram infrutíferas, assim, proceda-se com a juntada aos autos das 

informações de detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores e de 

restrições de veículos com as respostas negativas. No mais, tendo em 

vista que também foi pleiteado a penhora de valor depositado na Caixa 

Econômica Federal a título de FGTS/PIS, DEFIRO o respectivo pedido. 

Afinal, já decidiu nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:“(...) 1 – 

Este Tribunal Superior entende ser possível a penhora de conta vinculada 

do FGTS (e do PIS) no caso de execução de alimentos. É que, em casos 

tais, há mitigação do rol taxativo previsto no art. 20 da Lei 8.036/90, dada a 

incidência dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da 

dignidade da pessoa humana. A orientação jurisprudencial das Turmas de 

Direito Privado desta Corte é na verdade de se admitir o bloqueio da conta 

relativa ao FGTS para a garantia do pagamento da obrigação alimentar, 

segundo as peculiaridades do caso concreto (...)” (STJ, REsp nº 

1.034.295/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Des. Convocado TJRS, DJ: 

15.09.2009)Logo, oficie-se à Caixa Econômica Federal para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, PROMOVA o bloqueio de eventual quantia depositada em 

nome da parte executada a título de FGTS/PIS, até o montante executado, 

e a sua transferência para a conta única do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.Em seguida, intime-se a parte executada da penhora, 

consignando o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação.Caso a parte 

executada não apresente irresignação e uma vez transferido o valor para 

a conta única, expeça-se alvará para o levantamento do valor em favor da 

parte exequente.No mais, OFICIE-SE os órgãos restritivos de crédito, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, inclua o nome do executado na lista de 

registros da SERASA e do SPC em virtude do débito alimentar do presente 

feito.Outrossim, expeça-se o necessário para a efetivação do protesto do 

pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 c/c 528, §1º do 

CPC.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 05 de novembro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 248466 Nr: 15388-96.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDANDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o petitório retro, DEFIRO o prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, para juntada de documentos.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292704 Nr: 19205-37.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 22, que designo o dia 

08/03/2019 às 14h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286209 Nr: 14049-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciele Stallbaum de Moura - 

OAB:21055/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta de audiência 

antecipo a audiência designada à fl. 76 para a data de 04/12/2018 às 

13h30min.

Intimem-se as partes e seus procuradores.

Notififique-se o Ministério Público.

No mais, certifique a Sra. Gestora Judiciária acerca do dercuso de prazo 

para a requerida Edinalva Alves Mendonça cumprir o item I da decisão 

proferida às fls. 75/75.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 155709 Nr: 4328-68.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO, GNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Sandro Santana Porcino 

- OAB:20235OAB/BA, Jaelson da Silva Bonfim - OAB:40098, Jorge 

Fabiano de Castro - OAB:20645, Jorge Luis Azevedo Nunes - 

OAB:22306, Luiz Neto - OAB:48285, Ricardo Veras Marques Junior - 

OAB:20024

 Vistos.

Trata-se de Execução de alimentos proposta por Isabelly Vitória Oliveira, 

devidamente representada por sua genitora Gislaine Neponuceno de 

Oliveira, em face de Dailson Costa da Silva, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Analisando os autos, vejo que a Defensoria Pública pugna pela extinção 

do feito ante o total abandono da causa pela parte exequente (fl.80).

Instado à manifestar-se, o Ministério Público não se opõe a extinção do 

feito (fl. 81).

Assim, considerando que a parte exequente não manifesta interesse no 

prosseguimento do feito, o que inviabiliza o prosseguimento dos autos, 

assim, a extinção do feito é medida que se impõe.

Vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267534 Nr: 30323-44.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAM, DEBORA RODRIGUES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Shioji Tiuman - 

OAB:21461/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, considerando a fundamentação acima exposta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão exordial e por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a parte requerente ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando estes em 20% 

do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.Após o decurso do 

prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do 

reexame necessário da sentença, uma vez que se trata de condenação 

em obrigação de fazer de valor incerto, nos termos do artigo 496, I do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo 

e arquivem-se os autos. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 225530 Nr: 14655-67.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KADBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTO 

o presente feito por falta de interesse processual, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta 

beneficiária da justiça gratuita.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Ciência 

ao Ministério Público.Por fim, PROCEDA ainda a Sra. Gestora Judiciária 

com o recolhimento de eventual mandado de prisão expedido nos autos, 

bem como levantamento de qualquer restrição realizada em desfavor do 

executado.Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 171837 Nr: 13461-03.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDST, JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de alimentos proposta por Isadora dos Santos 

Trautmann, devidamente representados por sua genitora Juliana dos 

Santos, em face de Andre Luiza Prestes Trautmann, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Analisando os autos, vejo que o procurador da parte autora pugna pela 

extinção do feito ante o total abandono da causa pela parte exequente 

(fl.61).

Instado à manifestar-se, o Ministério Público não se opõe a extinção do 

feito (fl. 62).

Assim, considerando que a parte exequente não manifesta interesse no 

prosseguimento do feito, o que inviabiliza o prosseguimento dos autos, 

assim, a extinção do feito é medida que se impõe.

Vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 225528 Nr: 14653-97.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KADBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTO 

o presente feito por falta de interesse processual, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta 

beneficiária da justiça gratuita.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Ciência 

ao Ministério Público.Por fim, PROCEDA ainda a Sra. Gestora Judiciária 

com o recolhimento de eventual mandado de prisão expedido nos autos, 

bem como levantamento de qualquer restrição realizada em desfavor do 

executado.Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 289799 Nr: 16902-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MB, OB, AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Arrolamento Sumário dos bens deixados pela 

falecida Neusa Carrio Borges proposta por Moyses Borges e outros.

Defiro os benefícios da justiça gratuita;

Recebo a inicial na forma de arrolamento sumário nos termos do art. 659 

do NCPC, uma vez que se encontram presentes os requisitos;

Nomeio inventariante o viúvo meeiro, Moyses Borges, independentemente 

de assinatura de termo de compromisso.

 E, considerando que foram apresentadas as primeiras declarações com a 

oferta da partilha amigável, sendo todos os herdeiros maiores e capazes 

(fls. 04/05), havendo ainda a juntada dos documentos pessoais dos 

herdeiros e viúvo meeiro, bem como suas representações processuais e 

atestado de óbito (fls. 07/27).

Aportada cópia atualizada da matrícula do bem imóvel a ser partilhado que 

demonstram a propriedade do de cujus (fls. 29/31) e certidões negativas 

de débitos fiscais das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal e 

certidão de inexistência de testamento deixado pelo de cujus (fls. 33/36).

Assim vejo que a homologação do feito é medida que se impõe.

Posto isso, e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 659, do 

CPC, HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a partilha 

de fls. 04/05, relativa aos bens deixados pela falecida Sra. Neusa Carrio 

Borges, atribuindo a meação e aos herdeiros os seus respectivos 

quinhões hereditários em todos os bens descritos nestes autos, o que 

faço com observância dos artigos 660 a 663, do CPC, ressalvados erros, 

omissões ou eventuais direitos de terceiros.

 Publique-se. Intime-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 377 de 1025



 Com o trânsito em julgado, expeça-se o competente Formal de Partilha, 

fornecendo à parte interessada as peças necessárias, nos termos do 

artigo 659, § 2º do CPC.

Intime-se a Fazenda Pública Estadual para o devido lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e outros tributos porventura 

incidentes, nos termos do § 2º, do artigo 662, do CPC.

Em seguida arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275684 Nr: 5494-62.2018.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDS, EPDS, YPDS, EMPDS, EFPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a inventariante para aportar aos autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, a certidão de inexistência de débito fiscal expedida pela Fazenda 

Pública Federal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 260815 Nr: 25467-37.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDO, OJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO:I – Decreto a revelia dos requeridos Jessica de Oliveira e 

Olisval Junior dos Santos nos termos do art. 344, do CPC, todavia, por se 

tratar de direitos indisponíveis, não induz a presunção de veracidade, 

conforme prevê artigo 345, II, do CPC.II – DESIGNO audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 20/03/2019, às 

14h00min.Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, 

nos termos do art. 450, do Código de Processo Civil.Consigno que cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

conforme dispõe o art. 455, do NCPC.A intimação das testemunhas só 

será feita judicialmente quando verificada alguma das hipóteses previstas 

no art. 455, § 4º do CPC. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 295853 Nr: 21746-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

5. ARBITRO alimentos provisórios em favor da criança Dâmaris Ribeiro 

Lima, no valor de 37% (trinta e sete por cento) do salário mínimo, 

equivalente a R$ 352,98 (trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e 

oito centavos), além de 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias, a ser pago mensalmente pelo requerido, à representante 

da criança, Sra. Semy Ribeiro da Silva Lima, através de depósito bancário, 

em conta a ser informada nos autos pela parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias.

6. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 204315 Nr: 18249-26.2015.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPM, CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Valdevino Santos - 

OAB:253171, CARMEN LUCIA MENDES ARAUJO OLYNTHO - 

OAB:22510/MT, Fabio Marques Ferreira Santos - OAB:206428, 

Jovelaine Aparecida Rodrigues de Camargo de Medelo - 

OAB:358163, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13451/MT, RENATA 

MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B, Roanny 

Alves de Santana - OAB:22158-O, Thaís Leite Gonçalves - 

OAB:260436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I - DEFIRO o pedido de expedição de alvará judicial, conforme 

requerido no item 2 do petitório de fls. 348/351.II – PROCEDA-SE com a 

retificação do Alvará Judicial para a confecção do distrato e encerramento 

da empresa, constando os dados corretos do CNPJ, qual seja, “Sérgio 

Alves da Silva & Cia LTDA – ME, CNPJ n. 11.760.599/0001-88”.III – Por fim, 

DEFIRO o pedido de dilação de prazo de 60 (sessenta) dias, sendo que, 

decorrido o prazo, certifique-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 160062 Nr: 9572-75.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFM, VFM, LADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT, MAIARA SANCHES MACHADO ROCHA - 

OAB:312869/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA PATRICIA PASQUALLI 

- OAB:10.633 OAB/MT

 Vistos.

 Tendo em vista o petitório retro, CONCEDO o prazo de 30 (trinta) dias para 

o cumprimento da decisão de fl. 69.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues
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 Cod. Proc.: 295872 Nr: 21760-27.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLM, PCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece os artigos 319, inc. V e 731, caput, ambos do Código de 

Processo Civil, pois à ação não foi atribuído o valor da causa, bem como 

em razão da petição inicial não estar devidamente assinada por ambos os 

cônjuges.

Posto isso, INTIME-SE o procurador da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial, atribuindo à causa o valor a ser 

perseguido na demanda, além de providenciar a assinatura de ambos os 

cônjuges na peça preambular, sob pena de indeferimento da exordial e/ou 

cancelamento da distribuição, com julgamento da ação sem resolução do 

mérito, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 330, IV, ambos do Código 

de Processo Civil.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280992 Nr: 9783-38.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURI DA SILVA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MAURO NAVES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER FRANCIS DE FREITAS - 

OAB:MT 25347/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO, preenchidos os requisitos e cumpridas às formalidades 

legais, HOMOLOGO por sentença as declarações do inventário negativo 

de Mauri da Silva Corrêa, para que produza os devidos e legais 

efeitos.Custas pela requerente, contudo anotando ser esta beneficiária da 

justiça gratuita.Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado da 

sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263255 Nr: 27204-75.2017.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO, intime-se a inventariante para no prazo 15 (quinze), 

proceder com as correções necessárias, conforme acima mencionado, 

devendo para tanto, aportar aos autos as últimas declarações com o plano 

de partilha amigável, relacionando os herdeiros de forma correta bem 

como o imóvel a ser partilhados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 148636 Nr: 8539-84.2012.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAXDV, CXDV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Queiroz - OAB:23393/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEÇANDRA COSTA DE 

ASSIS - OAB:12602/MT, THIAGO ESPIRITO SANTO ARRUDA - 

OAB:13973/MS

 Vistos.

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos por Bruno Augusto Xavier do 

Vale, representando por sua genitora Cleuza Xavier do Vale, no qual 

aponta omissão na decisão de fls. 143/144-v, requerendo seja condenado 

o requerido ao pagamento das verbas alimentares em seu favor.

Desse modo, antes de julgar os presentes embargos, considerando o 

disposto no art. 1.023, § 2º, do CPCP, abro prazo de 05 (cinco) dias para o 

embargado manifestar-se nos autos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 246800 Nr: 14277-77.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TRDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a cota ministerial retro, designo audiência de conciliação 

para o dia 27/02/2019, às 15h30min.

Intimem-se as partes e seus procuradores.

Notifique-se o Ministério Público.

Sempre prejuízo do cumprimento da determinação acima, INTIME-SE a 

equipe técnica do juízo, para proceder com a realização de estudo 

psicossocial junto aos genitores e a adolescente Safyra dos Santos Poll, a 

fim de verificar possível existência de alienação parental, devendo 

esclarecer a este juízo as circunstâncias que levaram a equipe técnica a 

concluir que há indícios de alienação parental, devendo a resposta levar 

em consideração o disposto no art. 2º da Lei 12.318/2010.

Consigno que a equipe técnica deverá juntar aos autos relatório em data 

anterior a realização da audiência.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 288682 Nr: 16048-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMDBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY FERREIRA LIMA DE 

FREITAS - OAB:18068, MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO - 

OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I - Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os 

requisitos do art. 319, do CPC.II - Processe-se em segredo de justiça (CPC, 

art. 189, inc. II).III - Defiro o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser 

revogado a qualquer tempo (CPC, art. 98).IV - ARBITRO alimentos 

provisórios em favor da requerente na proporção de 70% (setenta por 

cento) do salário mínimo vigente, correspondentes a R$ 667,80 

(seiscentos sessenta e sete reais e oitenta centavos), a ser pago pelo 

requerido, à partir da citação, através de depósito bancário em conta a ser 

informada pela parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias.V – Intime-se a 

parte autora para que junte aos autos cópia autenticada das matrículas 

atualizadas dos imóveis descritos nos autosVI - Juntem-se aos autos as 

requisições de informações via sistema BacenJud e Renajud, a fim de 

verificar, existência de contas e saldos bancários e veículos em nome do 

requerido.VII - Designe-se data para realização da audiência de 

conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 

remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.VIII - Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à 

audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no 

mandado deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá 

apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a 

ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 
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multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 257831 Nr: 23049-29.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDJANE DANTAS PORFIRIO 

FREITAS - OAB:OAB/MT 6.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial a fim de 

DECRETAR o divórcio de Ana Clesia Soares dos Santos Barbosa e José 

Leite Barbosa, razão pela qual DECLARO cessados os direitos e deveres 

decorrentes do matrimônio, que ora se dissolve.A requerente voltará a 

usar o nome de solteira, qual seja: Ana Clesia Soares dos 

Santos.Oficie-se o Cartório de Registro Civil e Notas desta Comarca de 

Tangará da Serra/MT, para as averbações necessárias (fl. 21).Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I 

do art. 487 do Código de Processo Civil.CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando 

este em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente 

desde o ajuizamento da ação, nos termos do art. 85, § 2º, do 

CPC.Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos mediante as 

baixas e anotações necessárias.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279206 Nr: 8404-62.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 76, que designo o dia 

08/03/2019 às 13h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, ainda, que 

intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que compareça na audiência 

acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 334, § 3º do 

NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292863 Nr: 19302-37.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OGQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMGQ, HMGQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MOREIRA DE ALMEIDA 

VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 43/44, que designo o dia 

18/02/2019 às 14h30, para audiência de mediação e conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, ainda, que 

intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que compareça na audiência 

acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 334, § 3º do 

NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294160 Nr: 20259-38.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRVDC, VCC, WCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 66/68, que designo o dia 

18/02/2019 às 16h00, para audiência de mediação e conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, ainda, que 

intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que compareça na audiência 

acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 334, § 3º do 

NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292577 Nr: 19097-08.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABM, SSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14.312-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo legal, manifestar o que 

for de direito quanto aos documentos de fls.21/26.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 235513 Nr: 1852-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESRX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, MARIA AUXILIADORA DA SILVA SANTOS - 

OAB:21.112-MT, NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - PRÁTICA FORENSE 

E ESTÁGIO SUPERVISIONADO - OAB:

 Vistos.

 Considerando que o feito se encontra sentenciado e tendo em vista que 

as partes participaram da oficina de pais e filhos, não vislumbro nos autos 

qualquer situação de risco vivenciada pela adolescente Evellyn Barbara 

Paiva Xavier.

 Desta forma, o encaminhamento dos autos ao arquivo é medida que se 

impõe.

Posto isso, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265056 Nr: 28488-21.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULIENE ROSA TORRES DA 

SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Compulsando detidamente os autos, entendo ser necessária a 

realização de exame médico específico para demonstrar se o interditando 
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possui o necessário discernimento para os atos da vida civil.Por outro 

lado, tendo em vista a indicação retro, NOMEIO o Dr. Erik Lawrence Valezi 

Jordani, para que proceda com a perícia no Interditando.Para tanto, 

determino:1 – Intime-se o médico acima mencionado da presente 

nomeação, bem como para que informe no prazo de 05 (cinco) dias, data 

e horário para realização do exame e avaliação do grau de incapacidade 

do interditando, nos termos do art. 1.183 do CPC.2 - Caso o médico aceite 

a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais), o que se encontra em consonância com o anexo da tabela 

de honorários periciais da Resolução nº 232 de 13 de julho de 2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, facultando o expert justificar as razões 

pelas quais entende que o valor deva ser majorado por este juízo, o que 

será oportunamente analisado.3 - Com a informação nos autos, intimem-se 

as partes, no endereço indicado na exordial, para que compareçam na 

data, hora e local, designado pela médica acima mencionado.4 - O perito 

deverá responder aos quesitos do Juiz, que segue abaixo e os 

constantes nos autos:a) Se o(a) interditando(a) sofre de anomalia física, 

psíquica, mental ou motora e as funções corporais acometidas?b)Em caso 

positivo, se ele(a) tem capacidade para reger sua pessoa e seus bens 

nos atos da vida civil? c) Se é possível, Sr. Perito declinar qual tipo de 

doença, que acomete o interditando, dentro da classificação C.I.D.?d)Se a 

anomalia ou doença é de caráter transitório, duradouro ou permanente e 

qual a data provável do início?e) Se em razão da anomalia ou doença, 

pode o interditando exprimir com clareza sua vontade?f)O avaliado está 

sendo atualmente tratado? É possível inferir se evoluirá com melhora, a 

ponto de permitir a inclusão social, ou se trata de doença de curso crônico 

e progressiva?

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 237069 Nr: 4046-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDDP, MPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAHATMA GARCIA JOAQUIM - 

OAB:17.726 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Compulsando detidamente os autos, entendo ser necessária a 

realização de exame médico específico para demonstrar se a interditanda 

possui o necessário discernimento para os atos da vida civil.Considerando 

a indicação do município de Tangará da Serra à fl. 50, NOMEIO o Dr. Erik 

Lawrence Valezi Jordani, matrícula: 106910, para que proceda com a 

perícia na interditanda.Para tanto, determino:1 – Intime-se o médico acima 

mencionado da presente nomeação, bem como para que informe no prazo 

de 05 (cinco) dias, data e horário para realização do exame e avaliação do 

grau de incapacidade da interditanda, nos termos do art. 1.183 do CPC.2 – 

Caso o médico aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), o que se encontra em consonância 

com o anexo da tabela de honorários periciais da Resolução nº 232 de 13 

de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, facultando o expert 

justificar as razões pelas quais entende que o valor deva ser majorado 

por este juízo, o que será oportunamente analisado.3 - Com a informação 

nos autos, intimem-se as partes, no endereço indicado na exordial, para 

que compareçam na data, hora e local, designado pelo médico acima 

mencionado.4 - O perito deverá responder aos quesitos do Juiz, que 

segue abaixo e os constantes nos autos:a) Se o(a) interditando(a) sofre 

de anomalia física, psíquica, mental ou motora e as funções corporais 

acometidas?b)Em caso positivo, se ele(a) tem capacidade para reger sua 

pessoa e seus bens nos atos da vida civil? c) Se é possível, Sr. Perito 

declinar qual tipo de doença, que acomete o interditando, dentro da 

classificação C.I.D.?d)Se a anomalia ou doença é de caráter transitório, 

duradouro ou permanente e qual a data provável do início?e) Se em razão 

da anomalia ou doença, pode o interditando exprimir com clareza sua 

vontade?f)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 150398 Nr: 10449-49.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMNDA, RNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Lukas Matheus 

Neris em face de Edwilson Peixoto de Azevedo, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Em análise detida dos autos vejo que o exequente Lukas Matheus Neris de 

Azevedo completou maioridade civil, oportunidade em que este juízo 

determinou a intimação pessoal e de seu procurador para a regularização 

da representação processual, sob pena de extinção (fl. 101).

Ocorre que não foi possível a intimação pessoal da parte exequente, ante 

a informação constante a certidão de fl. 53.

No que concerne a intimação do procurador constato que este restou 

devidamente intimado (fl. 104), quedando-se inerte.

Dessa forma, verifica-se que a parte exequente deixou de regularizar a 

representação processual, bem como não foi possível a intimação pessoal 

deste.

Assim, forçoso concluir que o feito aguarda providência da parte 

exequente, condição esta que não pode ser mantida ad eternun.

Vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Deste modo, considerando o fato de que o exequente não manifesta 

interesse no prosseguimento do feito, a extinção deste é medida que se 

impõe.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte exequente, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265830 Nr: 29062-44.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 Posto isso:I – INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendido pelo 

requerente, ante a ausência do preenchimento dos requisitos da tutela de 

urgência, previstos no art. 300 do CPC.II – DESIGNO audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 09/04/2019, às 

14h00mim.Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem a 

audiência acima designada, consignando que o não comparecimento ou 

havendo a recusa à depor, ficará sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º, 

CPC), bem como, para querendo apresentar o rol de testemunhas, no 

prazo de 15 (quinze) dias.Consigno que cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.A 

intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC. Ciência ao 

Ministério Público. Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163447 Nr: 521-06.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY FONSECA SILVA JUNIOR, STEFANIE 

RODRIGUES LAURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGEL GARCIA PINHEIRO DA 

COSTA - OAB:OAB/MT: 20449

 Certifico que, considerando a vistoria realizada no imóvel em questão em 

fl. 203, intimo as partes para manifestarem, no prazo comum de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112298 Nr: 2514-60.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GELSON DISCONZI, MARIA CLOTILDES 

RAMOS DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Certifico que, nos termos da decisão de fls. 408//410, intimo as partes 

para se manifestarem sobre a avaliação de fls. 424/426, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257245 Nr: 22491-57.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFLORESTAMENTO PARANÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIO FRANZ, MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA FRANZ, AGRO AZ DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA, AGRIPEC 

QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENIA MARIA BEZERRA REIS - 

OAB:21371

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELVIO FRANZ, Cpf: 18630456949, Rg: 

925.518, brasileiro(a), casado(a), comerciante, Telefone 065-623-5012, 

atualmente em local incerto e não sabido MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 

FRANZ e atualmente em local incerto e não sabido AGRO AZ DEFENSIVOS 

AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ: 73563348000160, Inscrição Estadual: 

131583832. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Autos nº: 257245.Vistos,Compulsando os autos, 

verifico que a Requerida Agripec Química e Farmacêutica S/A foi 

devidamente citada às fls. 254/vº, tendo apresentado contestação às fls. 

255/260.Assim, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 

350 e 351 do Código de Processo Civil.Outrossim, constato que as 

tentativas de citação dos Requeridos Elvio Franz (fls. 206, 312/321), Maria 

Apareccida de Oliveira Franz (fls. 205) e Agro Az Defensivos Agrícolas 

LTDA (fls. 198, 313) restaram infrutíferas, mesmo após busca de 

endereço via BACENJUD.Desse modo, entendo que já restaram esgotadas 

as tentativas de citação pessoal dos Requeridos acima, razão pela qual 

determino a citação por edital dos mesmos, pelo prazo de 30 dias, com a 

advertência de caso seja revel, ser-lhe-á nomeado curador especial, 

sendo que desde já nomeio a Defensoria Pública para tanto.Tendo em 

vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no 

art. 257, II, do Código de Processo Civil, determino a publicação do edital 

de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no 

parágrafo único do mesmo dispositivo legal.Às providências.Tangará da 

Serra-MT, 02 de outubro de 2018.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Regiane Gomes de 

Souza, digitei.

Resumo da Inicial: Reflorestamento Paraná S/A, Valdir Soares de Andrade 

e Roberto Issamu Nakamura interpôs perante este Juízo Ação Declaratória 

de Nulidade de Matrícula de Registro de Imóvel c/c pedido de Tutela 

Provisória de Natureza Antecipada em face de Élvio Franz alegando que a 

requerente é legítima proprietária, possuidora dos imóveis das matrículas 

n.21.067, 21.068 e 21.215, todos do CRI de Tangará da Serra-MT. Ocorre 

que estranhamente chegou ao conhecimento dos representantes da 

requerente que teriam interessados na aquisição da Fazenda Lindo Ar, de 

propriedade do requerido Elzio Franz, cuja localização do suposto imóvel 

coincidiu com a área do perímetro dos imóveis da requerente. Buscando 

se inteirar do assunto realizou um completo levantamento técnico das 

matriculas anteriores da Fazenda Lindo Ar e apurou-se que houveram 

várias divergências entre as anotações anteriores em face da atual 

matrícula 16.918, algumas alterações ferem inclusive a possibilidade 

geográfica e física. Não satisfeita a requerente buscou um engenheiro 

agrimensor Sr. Luiz da Silva, o qual elaborou um relatório técnico para 

analisar a cadeia dominial da Fazenda Lindo Ar e Fazenda Alto da Serra, o 

qual resultou das mesmas conclusões anteriormente detectadas: há na 

descrição, localização e confrontantes da atual fazenda Lindo Ar 

(matricula 16.918), inúmeros problemas que geraram o deslocamento da 

área e a consequente sobresposição da área atingindo às matriculas da 

Fazenda Alto da Serra (matriculas n.21.067, 21.068 e 21.215) de 

propriedade da requerente. Portanto requer: 1) o recebimento integral da 

presente demanda e seu respectivo processamento e procedência; 2) a 

concessão da tutela provisória de urgência em caráter antecipado 

"inaudita altera pars" , para que seja averbado às margens da matricula 

n.16.918 do CRI desta comarca, a prenotação de bloqueio da matricula até 

a prolação da sentença do presente feito, impedindo a realização de atos 

subsequentes e inerentes a esse registro, evitando danos irreversíveis e 

de difícil reparação para terceiros e ao requerente, oficiando-se ao 

Senhor Registrador para proceder ao bloqueio judicial ora requerido; 3) a 

concessão da tutela provisória de urgência em caráter antecipado 

"inaudita altera pars", para que seja averbado às margens da matrícula 

n16.918 do CRI de Tangará da Serra-MT a existência desta ação de 

nulidade às margens da matrícula e que sejam impedidos futuros registros 

e averbações, salvo as emanadas de ordem judicial. 4) que seja oficiado o 

presidente do instituto de terras de Mato Grosso - Intermat para que seja 

apurado a localização na base cadastral do imóvel objeto da matrícula 

n.16.918 do CRI de Tangará da Serra-MT; 5) requer a produção de todas 

as provas em direito admitidos; 6) requer seja declarada e reconhecida a 

nulidade da matricula n.16918 do CRI de Tangará da Serra-MT, e 

respectivamente todos os seus registros e averbações, e ainda que seja 

feita a abertura de nova mtrícula e transferida todas as prenotações 

constantes da matrícula cancelada, utilizando-se a localização, descrição 

perimétrica, confrontantes e demais informações de acordo com os 

registros pretéritos, especialmente ao registro anterior, matricula 

n.16.557-A do CRI desta comarca; 7) a procedência integral da presente 

demanda, com a confirmação das tutelas provisórias requeridas e demais 

pleitos registrados; 8) requer seja intimado o douto representante do 

Ministério Público para que integre a presente lide dado o interesse ou 

para que atue como fiscal da lei, se for de seu interesse; 9) a condenação 

do requerido ao pagamento das custas e taxas judiciais, bem como aos 

honorários de sucumbência a serem arbitrados por este douto Juízo; 10) a 

concessão de prazo para juntada de certidões de inteiro teor das 

matriculas dos imóveis atualizadas. Dá-se à causa o valor de 

R$500.000,00 (quinhentos mil reais) para fins de alçada.
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Tangará da Serra, 13 de novembro de 2018

Barbara Graziela Ventura Furlan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226105 Nr: 15121-61.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACÃO 

DE DEFENSIVOS LTDA, CNPJ: 08399566000735. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 56.809,62 (Cinquenta 

e seis mil e oitocentos e nove reais e sessenta e dois centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: A autora concedeu ao requerido um limite no valor de 

R$ 50.000,00, com vencimento para 08/01/2014, com possibilidade de 

renovações automáticas, acrescidas dos encargos livremente pactuados. 

No entanto a requerida não efetuou o pagamento, apesar das inúmeras 

tentativas empreendidas pela requerente. Diante do exposto requer-se: a) 

a citação da requerida, com os benefícios do artigo 212, §§ 1º e 2º e § 7º 

do artigo 700 do NCPC, para que no prazo de 15 dias pague a importância 

de R$ 56.809,62, que deverá ser acrescida dede 18/08/2016 até a data do 

efetivo pagamento, de correção monetária mais juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês e multa contratual de 2% (dois por cento), sem 

prejuízo dos juros remuneratórios contratados, sem prejuízo dos juros 

remuneratórios contratados, acrescido ainda de honorários advocatícios 

de 5% do valor da causa, ou querendo, apresente os embargos 

monitórios. b) não sendo efetuado o pagamento ou apresentados 

embargos, ou mesmo se rejeitados eventuais Embargos que venham a ser 

opostos pela devedora: I- a constituição do título executivo extrajudicial, 

nos termos do art. 701, § 8º do NCPC. II-o prosseguimento da presente 

ação na forma prevista no Título II do Livro I da Parte Especial do NCPC; III- 

a penhora de tantos bens quantos bastem para a integral satisfação do 

crédito reclamado, devidamente acrescido das custas judiciais, despesas 

processuais e honorários advocatícios.

Despacho/Decisão: Autos nº. 226105.Vistos,Em atenção do pedido de fls. 

98, procedi busca do endereço da parte executada junto ao Bacenjud, a 

qual restou frutífera, conforme extrato anexo. Contudo, verifico que o 

endereço obtido é o mesmo descrito na inicial. Diante disso, considerando 

as inúmeras tentativas frustradas de citação pessoal da parte requerida, 

com fulcro no art. 256, II do Código de Processo Civil, defiro sua citação 

por edital, pelo prazo de 30 dias, advertindo-a que caso seja revel, 

ser-lhe-á nomeado curador especial, sendo que já nomeio a Defensoria 

Pública para tanto.Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 07 de novembro de 

2018.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Dias Soares da 

Silva, digitei.

Tangará da Serra, 22 de novembro de 2018

Barbara Graziela Ventura Furlan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286551 Nr: 14378-80.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO OJEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREMIO DE APOIO DOS MILITARES DE 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a Carta de Citação ter sido devolvida pelo 

motivo "desconhecido", intimo a parte autora para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiicário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218384 Nr: 8648-59.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEIR LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:19040-A/MT, Pluma Nativa Teixeira Pinto de Oliveira Matos - 

OAB:16.864-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim 

Presidente, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200519 Nr: 15115-88.2015.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO CEZAR BULLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BRASCAMPO 

INSUMOS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerente para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas ao contador não oficializado no 

valor de R$ 45,45 (quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), 

devendo este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, 

agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de 

Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob 

pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar 

aos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284531 Nr: 12692-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSALESSI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, 

JDC.PIMENTA BUENO-RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECAR TRANSPORTES LTDA-ME, REMI 

PREGOARO, CARMEM REGINA RODRIGUES PEGORARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA PASSAGLIA - OAB:1695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a certidão 

negativa de fl. 27, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128187 Nr: 7086-25.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10.074 

OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE 

DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Certifico que, nos termos da decisão de fl. 743, intimo novamente a parte 

exequente para promover o regular andamento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176244 Nr: 18337-98.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELE DE CAMPOS RIBEIRO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MURILO PESSOA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Certifico que o advogado RULLYAN PETERSON SAMPAIO levou os 

presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62126 Nr: 3666-17.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVO FOLLE, VALMOR LUIZ FOLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de penhora, avaliação e 

intimação, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de três diligências ao oficial de justiça, no bairro Alto da Boa 

Vista, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de 

guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145409 Nr: 5088-51.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR GONÇALVES, ELENA RAIMUNDO 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ERICO VILHAGRA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que o advogado GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER levou os 

presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187758 Nr: 4810-45.2015.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.PRIMAVERA DO LESTE-MT, FRONTEIRA COMÉRCIO 

DE CEREAIS E REP. DE PROD. AGROPECUÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA PIERABON OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARAES - OAB:117166, Otavio Antonio Freire Neto - 

OAB:14073-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a certidão 

negativa de fl. 105, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256810 Nr: 22081-96.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, CECREMAT CENTRAL DAS 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Galli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a 

avaliação de fls. 64/69, no prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121481 Nr: 627-07.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES 

HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Certifico que, consoante determinção contida na decisão de fl. 288v, 

intimo o exequente para, no prazo de 15 ( quinze)dias manifestar-se 

quanto à adjudicação do bem penhorado, indicação de leiloeiro ou a 

realização da alienação por sua própria iniciativa e que na ausência de 

indicação , caberá à este Juízo a designação de leiloeiro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 258632 Nr: 23768-11.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO RIO VERMELHO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPACTA SERVICE EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 53/63 foi interposto pelo 

requerido no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, 

do CPC, intimo o requerente para contrarrazoar referido recurso, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143770 Nr: 3330-37.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ERICO VILHAGRA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER levou os 

presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196738 Nr: 12228-34.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE LUIZ TRENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INACI PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a carta de citação ter retornado 02 (duas) 

vezes pelo motivo "ausente", intmo a parte requerente para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160621 Nr: 10630-16.2013.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDJANE PAES DE LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTÓDIO DE GODOI 

MELLO - OAB:OAB/MT 10050, CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - 

OAB:OAB/MT7194, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Certifico que o advogado BRUNO RAMIEW CARVALHO SOUZA levou os 

presentes autos com carga rápida e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243144 Nr: 11261-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SL CONSTRUTORA LTDA EPP, SERGIO 

HENRIQUE LOURENÇO, LANA CARDOSO RIBEIRO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo novamente a parte exequente para informar o novo 

endereço dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158091 Nr: 6686-06.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S.A, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, APARECIDO DE LIRA RAMOS, FERNANDA 

COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS, MOACIR SONZA, IVONETE 

VANZELLA SONZA, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO, GILNEI LUIS 

RIZZARDI, MILENA KRAINOVIC RIZZARDI, EUGENIO SGOBI NETO, MARIA 

FRANCISCA FERRO DE RAMOS, ROSECLER GOULART PEREIRA, 

ADRIANA MARIA SILVA CAVICCHIOLI SGOBI, CLAYTON DA SILVA 

PEREIRA, ADEMAR CARLOS SOLETTI, MAGALI MARIA LENZ SOLETTI, 

ROSEMARIA TEDESCO ABRAHÃO, CLAYTON DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:OAB/SP 309.229, MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT, 

JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - OAB:5897/A

 Certifico que, nesta data, afixei o edital de fl. 466 no átrio do fórum, 

conforme prescreve o art. 257 do CPC.

Certifico que, em cumprimento à determinação de fl. 463, intimo a autora 

para retirar uma via do edital expedido em fl. 466 e publicá-lo em jornal 

local de ampla circulação, conforme preconiza o parágrafo único do art. 

257 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9464 Nr: 2112-28.1999.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIO BRAZ BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Certifico que, intimo o advogado João Carlos Hidalgo Thomé, para assinar 

a petição de fls. 638/642.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287542 Nr: 15244-88.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON MORAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEM PRODUÇOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 
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OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Certifico que a contestação de fls. 39/86 é tempestiva. Desse modo, 

intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289884 Nr: 16970-97.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELEDIR DASSOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico que, a contestação de fls. 66/89 é tempestiva. Dessa forma, nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 8.1.1, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, querendo, 

impugnar referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158091 Nr: 6686-06.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S.A, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, APARECIDO DE LIRA RAMOS, FERNANDA 

COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS, MOACIR SONZA, IVONETE 

VANZELLA SONZA, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO, GILNEI LUIS 

RIZZARDI, MILENA KRAINOVIC RIZZARDI, EUGENIO SGOBI NETO, MARIA 

FRANCISCA FERRO DE RAMOS, ROSECLER GOULART PEREIRA, 

ADRIANA MARIA SILVA CAVICCHIOLI SGOBI, CLAYTON DA SILVA 

PEREIRA, ADEMAR CARLOS SOLETTI, MAGALI MARIA LENZ SOLETTI, 

ROSEMARIA TEDESCO ABRAHÃO, CLAYTON DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:OAB/SP 309.229, MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT, 

JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - OAB:5897/A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S.A, 

CNPJ: 11230614000186. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 11.780.268,65 (Onze 

milhões e setecentos e oitenta mil e duzentos e sessenta e oito reais e 

sessenta e cinco centavos) especificado na petição inicial em resumo 

abaixo, acrescido do pagamento dos honorários advocatícios de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 231, IV, 

CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 do 

CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral pagamento no 

prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento de custas 

processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Resumo da Inicial: Entre os anos de 2005 e 2008, Autora e RSP 

Agropecuária Ltda, firmaram 04 (quatro) Escrituras Públicas de Abertura 

de Crédito Rotativo com Garantias Hipotecárias e Fidejussórias, nas quais 

em razão dos limites de créditos concedidos, terceiros outorgaram 

garantias reais que se consolidam em 05 (cinco) imóveis hipotecados e 

prestaram fiança assumindo assim, a condição de Garantidores Solidários 

e principais pagadores de toda e qualquer dívida contraída frente a 

Autora. Cumpre ressaltar que as garantias foram prestadas para cobrir 

toda as dívidas contraídas pela RSP Agropecuária Ltda frente à autora, 

isto é independente dos títulos ou contratos que as representem conforme 

expresso em todas as escrituras públicas e para efeito de cobrança 

sempre alcançam a totalidade do débito existente. Além das garantias 

reais supracitadas, os Co-Réus Carlos Elias Participações S.A, Carlos 

Alberto Elias Junior e Fernanda Costa Saldanha Elias, assinaram o 

Instrumento Particular de Contrato de Constituição de Fiança Solidária, 

datado de 21/07/2011, através do qual assumiram a condição de 

outorgantes fiadores de toda e qualquer obrigação de pagamento 

assumida pela empresa RSP Agropecuária Ltda frente à Autora. 

Utilizando-se do programa de Financiamento "Vendor" junto ao Banco 

Citibank, a Autora celebrou com a empresa RSP Agropecuária Ltda em 

01/09/2012, o Contrato de Promessa de Financiamento nº 1114799, 

gerando operações Vendor através das quais a cliente mencionada 

adquiriu da Autora as mercadorias discriminadas nas notas fiscais anexas 

e respectivos comprovantes de entrega das mercadorias. Ocorre que a 

RSP Agropecuária Ltda inadimpliu sua obrigação de pagar a instituição 

financeira, razão pela qual a Autora, na condição de Fiadora, honrou seu 

compromisso quitando a dívida em aberto na importância de R$ 

10.523.920,15, conforme fazem prova os anexos Termos de 

Sub-Rogação, emitidos pelo Banco Citibank nos meses de março e abril de 

2013, operando-se, portanto, a sub-rogação de pleno direito que alude o 

art. 346, inciso II, do Código Civil Brasileiro. Desta forma, tornou-se a 

Autora credora da empresa RSP Agropecuária Ltda, assim como de seus 

garantidores, do valor da sub-rogação (R$ 10.523.920,15), a ela tendo 

sido transferidos todos os direitos creditícios, ações, privilégios e 

garantias do Banco Citibank. Requer-se: a) seja determinada as citações 

dos Réus, para que no prazo de 15 dias, efetuem o pagamento da quantia 

de R$ 11.780.268,65 devidamente corrigida até a data do efetivo 

pagamento, com isenção das custas e honorários advocatícios ou 

ofereçam, no mesmo prazo, os embargos que tiverem, sob pena de 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial; b) como medida 

acautelatória do seu direito, a expedição de ofícios aos Cartórios de 

Registros de Imóveis de Sinop-MT e Tangará da Serra-MT, a fim de que se 

averbe à margem das matrículas tanto dos imóveis hipotecados como de 

outros encontrados e nome dos Réus, a existência da presente demanda; 

que nos mesmos mandados expedidos para as citações, conste a ordem 

de avaliação dos imóveis hipotecados, para que não haja a posterior 

necessidade de novo expediente. A Autira provará o alegado por todos os 

meios em direito admitidos, especialmente pela juntada de documentos, 

oitiva de testemunhas, depoimento pessoal dos Réus sob pena de 

confissão, perícias, vistorias, etc.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Dias Soares da 

Silva, digitei.

Tangará da Serra, 23 de novembro de 2018

Barbara Graziela Ventura Furlan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275306 Nr: 5231-30.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO TAKEMI HIRAI, RAFAEL ALVES HIRAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS GONZAGA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA - 
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OAB:25.175/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 Autos nº. 275306.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 293993 Nr: 20116-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diná Alves Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 293993.

Vistos,

 Considerando que a presente ação terá reflexo direto em relação à 

questão patrimonial, de sucessão do ausente, declaro a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar a presente demanda e, declino a 

competência para o juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca.

Procedam-se as baixas e anotações de estilo.

Enviem os autos ao Cartório Distribuidor para a distribuição à vara 

competente.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 08 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270670 Nr: 1722-91.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE CORREA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335/MT, RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Autos nº: 270670.

 Natureza: Ação Indenizatória.

 Requerente: Henrique Correa Rodrigues.

 Requerido: Banco Pan S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em 25 de 

janeiro de 2018 por Henrique Correa Rodrigues em face de Banco Pan 

S/A, ambos já qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que em 11 de outubro de 2010 firmou 

um contrato de financiamento para aquisição de um veículo junto à parte 

requerida.

 Seguiu narrando que por razões alheias à sua vontade, deixou de efetuar 

o pagamento das parcelas, sendo que em 01 de dezembro de 2016 foi 

celebrado acordo para quitação de todas as parcelas com pagamento 

através de boleto bancário.

 Aduziu que mesmo tendo realizado o pagamento do acordo em 06 de 

dezembro de 2016, somente em 30 de novembro de 2017 a parte 

requerida requereu a baixa da restrição sobre veículo via RENAJUD na 

ação de execução anteriormente ajuizada.

 Narrou que vendeu o veículo para o Sr. Guilherme Augusto Rodrigues 

Lopes em 01 de dezembro de 2016, sendo que este ficou impedido de 

realizar a transferência de propriedade por conta do impedimento indevido 

que deveria ter sido comunicado ao juízo para a respectiva baixa logo 

após a data da liquidação.

 Por conta disso, pugnou pela condenação da parte requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 16/46

 A inicial foi recebida às fls. 47, oportunidade em que foi designada 

audiência de conciliação, concedida a gratuidade da justiça e indeferido o 

pedido de inversão do ônus da prova.

 Às fls. 94 a conciliação restou infrutífera.

 Às fls. 63/96 a parte requerida apresentou contestação alegando em 

preliminar a impossibilidade jurídica da ação com a perda do objeto do 

processo e a inadequação da via eleita.

 No mérito, sustentou que a restrição inserida via RENAJUD foi em 

decorrência da liminar concedida na ação de busca e apreensão face o 

inadimplemento do autor e também ao fato de que desde 2011 o veículo 

não foi localizado.

 Sustentou, ainda, que quando da efetivação do acordo e consequente 

baixa do contrato, solicitou a baixa da restrição judicial, na medida em que 

não praticou ato ilícito a ensejar indenização por danos morais.

 Asseverou, que caso não seja este o entendimento, que o valor dos 

danos deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade.

 Aduziu que não houve o preenchimento dos requisitos autorizadores da 

inversão do ônus da prova.

 Às fls. 99/104 a contestação foi impugnada.

 Determinada a especificação das provas, às fls. 109 a parte autora 

requereu o julgamento antecipado da lide, enquanto que a parte requerida 

permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 110.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Analisando os autos, verifico que os elementos necessários à formação 

de minha convicção já se encontram coligidos ao feito, estando, então, a 

causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, razão pela qual conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença.

 Sendo assim, justificada a possibilidade de julgamento antecipado do 

processo, cumpre-me antes de adentrar ao mérito da demanda analisar a 

matéria preliminar arguida pela parte requerida, consistente na 

impossibilidade jurídica da ação com a perda do objeto do processo e a 

inadequação da via eleita.

 Analisando os autos, verifico que a pretensão da parte autora com a 

presente demanda é a condenação da parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais decorrente da demora injustificada em 

solicitar a baixa da restrição via RENAJUD no processão de execução e 

não a baixa da restrição em si, a qual já foi realizada na ação de 

execução.

 Por essa razão, afasto as preliminares arguidas pela parte requerida.

 Afastadas as preliminares e não havendo outras questões prejudiciais a 

ser decididas, passo ao exame do mérito da demanda, expondo as razões 

de meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, 

do Constituição Federal de 1988.

Em ações de indenização, mister a comprovação dos requisitos 

necessários para sua configuração, quais sejam: a) ocorrência de fato 

lesivo voluntário, causado pelo agente/réu, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imprudência ou imperícia (dolo ou culpa do agente); 

b) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; c) 

existência de um dano.

 No caso dos autos, a parte autora alega que o contrato de financiamento 

celebrado junto à parte requerida foi devidamente quitado em 06/12/2016 e 

a parte requerida requereu a baixa da restrição sobre veículo via 

RENAJUD na ação de execução anteriormente ajuizada, somente em 

30/11/2017.

Por outro lado, a parte requerida sustentou que quando da efetivação do 

acordo e consequente baixa do contrato, solicitou a baixa da restrição 

judicial.

Nessa esteira, analisando o conjunto probatório acostado aos autos, 

verifico que a situação vivenciada pelo autor não é capaz de gerar 

sofrimento indenizável, bem como não há prova de lesão a direitos da 

personalidade ou à dignidade do autor.

Isso porque, entendo que não houve demora excessiva entre o 

pagamento do débito e o requerimento da parte requerida para que fosse 

realizada a baixa da restrição se levarmos em consideração que o autor 
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se encontrava inadimplente desde 2011 e após o ajuizamento da ação de 

busca e apreensão e realizadas várias tentativas de localização do bem, 

foi requerida a inclusão da restrição via RENAJUD, sendo que somente 

após mais de cinco anos de inadimplência, em 01 dezembro de 2016, 

quando já havia negociado o veículo objeto do contrato de financiamento 

(fls. 46), o autor entrou em contato com a parte requerida e aceitou a 

contraproposta para quitação de todos os débitos.

Além disso, importante ressaltar que o próprio autor poderia ter solicitado 

a baixa da restrição judicial via RENAJUD, eis que poderia ter protocolado 

o comprovante de pagamento junto ao processo de execução.

 Logo, por mais que a manutenção do gravame não se mostrava mais 

legítima após a quitação da operação, tanto que foi baixada, não posso 

deixar de considerar que o autor permaneceu inadimplente por longo 

período, sendo do meu convencimento que não merece ter deferida a 

indenização pretendida, pois isto seria, em última análise, um verdadeiro 

prêmio para quem ficou quase 05 anos na condição de inadimplente. 

Concessa data venia aos que pensam de outra forma, entendo que o caso 

em questão não comporta indenização.

 Portanto, não há que se falar em ato ilícito apto a ensejar a configuração 

do dano moral, nos termos do art. 188 do Código Civil. Nesse sentido o 

julgado ora colacionado:

“RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. VEÍCULO ADQUIRIDO MEDIANTE FINANCIAMENTO. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NA QUAL FOI COLOCADA RESTRIÇÃO 

JUDICIAL NO VEÍCULO ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD. ACORDO 

REALIZADO ENTRE AS PARTES. DEMORA DA PARTE RÉ EM EFETUAR O 

PEDIDO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CIRCULAR COM 

O VEÍCULO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TRANSTORNO EM QUE 

A PRÓPRIA AUTORA DEU CAUSA. MERO DISSABOR QUE NÃO 

CONFIGURA DANO EXTRAPATROMINIAL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 

(TJ-RS, Recurso Cível Nº 71005290515, Quarta Turma Recursal Cível, 

Relator: Luiz Felipe Severo Desessards, Julgado em 26/06/2015) (Original 

sem grifo)

Ademais, é cediço que o ser humano está sujeito a situações adversas, 

sendo que dia-a-dia depara-se com problemas e dificuldades que, até 

serem resolvidos, podem gerar desconforto, tensão ou decepção. 

Todavia, isso não caracteriza um dano à moral, que pressupõe, de fato, 

um efetivo prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa.

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

condenando a parte autora, a título de sucumbência, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da 

causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo 

Civil, condenação esta cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da 

concessão da gratuidade de justiça (fls. 47).

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 12 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 295454 Nr: 21443-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONESIA MARIA DA SILVA MENOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 295454.

Vistos,

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça

 Outrossim, considerando que na inicial a requerente informa que o menor, 

titular da conta, possui valores junto ao Banco Bradesco, determino seja 

oficiada a referida instituição bancária para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informe quanto a existência de valores em nome de Rodrigo Antônio 

Miranda da Silva Menoli, CPF n.º 062.450.251-17.

Com as respostas, vistas ao Ministério Público Estadual.

Cumpra-se.

Tangará de Serra - MT, 21 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290374 Nr: 17317-33.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO OLIVEIRA BARBOSA PARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 290374.

 Vistos,

 Defiro o pedido de dilação formulado às fls. 36.

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias sem qualquer manifestação da 

parte autora, intime-a para no prazo de 15 (quinze) dias promover o 

regular prosseguimento do feito, sob pena de indeferimento da inicial e 

cancelamento da distribuição.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 22 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 191882 Nr: 8290-31.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FATIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIARIOS CANTINHO 

LTDA ME, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE LEONCIO DE ARRUDA - 

OAB:20946/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216/MT, 

RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - OAB:12445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Bruno Lemos - 

OAB:OAB/MT 12.355, Lili de Souza Suassuna - OAB:OAB/PE 29.966, 

LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 5.475

 Autos nº: 191882.

 Vistos,

 Inicialmente, verifico que o perito nomeado às fls. 168, foi devidamente 

intimado no dia 10/09/2018, conforme certidão juntada às fls. 235.

Ademais, observo que o Sr. Perito peticionou nos autos às fls. 228, no dia 

11/09/2018, apresentando proposta de honorários.

Assim sendo, torno sem efeito a certidão de decurso de prazo de fls. 236.

Isto posto, intimem-se as partes para no prazo comum de 05 dias se 

manifestarem acerca da proposta de honorários periciais apresentada.

Por fim, cumpra-se as demais determinações de fls. 168.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285263 Nr: 13273-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIMILSON PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 285263.
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 Natureza: Busca e Apreensão.

 Requerente: Banco Pan S/A.

 Requerido: Adimilson Pereira de Almeida.

 Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Banco Pan S/A em face de Adimilson Pereira de Almeida, ambos 

qualificados.

Às fls. 60/61 foi deferida liminarmente a busca e apreensão.

 Expedido mandado de busca e apreensão e citação, às fls. 65/66, restou 

o mesmo infrutífero.

A parte Requerente, às fls. 68 e 71, requereu a desistência da presente 

ação.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Em não havendo angularização do processo, é desnecessária a anuência 

da parte contrária, motivo pelo qual homologo a desistência da ação, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ademais, informo que não houve nenhuma restrição judicial, via RENAJUD, 

nos presentes autos sobre o veículo litigioso.

 Por fim, informo que as custas processuais remanescentes, se houver, 

serão pagas pela parte Requerente, nos termos do art. 90, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 23 de novembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284037 Nr: 12310-60.2018.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDISNEI JOSÉ GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ONEI EDIO GIONGO, DILCE 

APARECIDA PALUDO GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARCIO MARQUIORETO - 

OAB:14021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 284037.

 Vistos,

 Trata-se de cautelar de protesto contra alienação de bens proposta por 

Valdisnei José Giongo em face do Espólio de Onei Edio Giongo, 

representado pela inventariante Sra. Dilce Aparecida Paludo Giongo, 

ambos devidamente qualificados.

 Alega a parte autora, em síntese, que firmou 03 cédulas de crédito como 

avalista junto ao Banco do Brasil em favor de seu tio Onei Edio Giongo, 

sendo que este faleceu em 04/07/2017.

 Seguiu narrando que o espólio de Onei Edio Giongo não cumpriu com as 

obrigações junto ao Banco do Brasil de duas cédulas de crédito, de modo 

que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por figurar 

como avalista.

 Assevera que o de cujus era agricultor e que exercia a atividade agrícola 

em cerca de 1.624,89 hectares, sendo 624,89 hectares em fazenda 

própria e 1.000 hectares em imóvel arrendado da família Pain.

 Informa que os herdeiros de Onei não exercem a atividade agrícola, tendo 

arrendado o imóvel em nome do de cujus para o grupo Scheffer, 

rescindido o contrato de arrendamento com a família Pain, bem como está 

desviando bens para não pagar credores.

 Aduz que a renda do contrato de arrendamento com o grupo Scheffer 

não será suficiente para o pagamento das cédulas que figura como 

avalista, restando apenas o imóvel rural para saldar as dívidas do espólio.

 Por conta disso, requer que seja averbada a existência da presente ação 

na matrícula do imóvel rural matriculado sob o nº 3232 do CRI de Sapezal 

com o fim de resguardar seus direitos em ação de regresso, caso seja 

compelido a pagar as cédulas que figura como avalista.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 14/63.

 Às fls. 64 foi determinado que a parte autora indicasse o pedido principal, 

seu fundamento e a exposição sumária do direito que objetiva assegurar, 

bem como documentos que demonstrem que a parte requerida está 

alienando bens do de cujus Onei Edio Giongo.

 Às fls. 66/67 a parte autora informou que a presente ação possui cunho 

satisfativo, uma vez que a sua pretensão é a informação de terceiro da 

existência da presente ação, para que a parte requerida não realize a 

alienação do único bem sem quitar as cédulas que figura como avalista, 

bem como apresentou cópia do processo código 109964 em trâmite na 

comarca de Sapezal - MT com o fim de demonstrar a alienação de bens 

pela parte requerida.

 Às fls. 88/113 a parte autora requereu a juntada de documentos.

 Às fls. 114/170 a parte requerida, mesmo sem ser citada, apresentou 

contestação, alegando em preliminar a incompetência territorial e a 

ausência de interesse de agir.

 No mérito, sustentou a ausência de dilapidação de patrimônio e solvência 

do espólio de Onei Édio Giongo.

 Às fls. 173/180 a contestação foi impugnada.

 É o necessário à análise e decisão.

 Inicialmente, cumpre-me analisar a preliminar de incompetência arguida 

pela parte requerida, uma vez a parte autora se manifestou às fls. 

173/180, conforme oportunizado às fls. 171.

 Analisando os autos, verifico que se trata de medida cautelar de protesto 

contra alienação de bens em que a parte autora pretende resguardar 

eventual direito que incida sobre o imóvel localizado no município de 

Sapezal – MT.

 Assim, vejo que a medida pleiteada tem por finalidade prevenir 

responsabilidade de terceiro, sendo melhor que a ação tenha 

prosseguimento no foro da situação do imóvel, até porque, eventual 

pretendente em adquirir o imóvel trataria de obter certidão de distribuição 

justamente no local da situação do bem imóvel.

 E mais. Segundo alegado às fls. 114, verso e seguintes, a Comarca de 

Sapezal é ainda o local onde residem os herdeiros do Sr. Onei e também 

onde hoje tramita o inventário de seus bens.

 Logo, forçoso reconhecer que realmente é o juízo de Sapezal - MT o 

competente para a apreciação da presente medida.

 Ante o exposto, acolho a alegação de incompetência territorial suscitada 

pela parte requerida e, por conseguinte, determino a remessa da presente 

medida para a comarca de Sapezal - MT, para os devidos fins e com as 

cautelas necessárias.

 Intimem-se.

 Tangará da Serra-MT, 26 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277053 Nr: 6628-27.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, VALDUIR 

BUCMAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEY SIMIÃO DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 17181-E, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES 

- OAB:13451/MT

 Autos nº. 277053.

Vistos,

Diante do petitório de fls. 111 e documentos de fls. 112/115, cancelo a 

audiência anteriormente agendada, tendo em vista que designada para a 

mesma data da audiência de instrução e julgamento no processo principal, 

bem como a informação de que não constaram na presente missiva as 

testemunhas arroladas pela parte autora.

 Assim, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora 

formule o pedido de aditamento da presente missiva junto ao juízo 

deprecante e, informe se o mesmo foi acolhido.

Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

voltem-me os autos conclusos para que seja designada nova audiência.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 26 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291769 Nr: 18434-59.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JDC.ARIPUANÃ-MT, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONICA BEALOZURW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA C. MEDEIROS - 

OAB:9.831, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437

 Autos nº: 291769.

 Vistos,

 Diante do ofício de fls. 29 e documento de fls. 31, redesigno a audiência 

anteriormente agendada para o dia 14 de fevereiro 2019, às 14:00 horas.

 Ademais, intime-se o Ministério Público acerca da nova data, conforme 

despacho de fls. 24.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT 26 de novembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 241179 Nr: 9247-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A, JDC.SAPEZAL-MT JUÍZO DA VARA 

ÚNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 Autos nº: 241179.

 Vistos,

 Félix Umberto Simoneti, às fls. 122/125, opôs embargos de declaração em 

face da certidão de fls. 116, aduzindo a existência de contradição em 

razão do 1º e 2º leilões terem sido designados para a mesma data, em 

desrespeito ao disposto no § 1º do art. 32 do Decreto nº 70/66 e § 1º do 

art. 27 da Lei nº 9.514/97.

 É o necessário à análise e decisão.

 Os embargos de declaração não merecem ser conhecidos, pois, oposto 

contra certidão de impulsionamento e não em face de decisão judicial. O 

art. 1.022 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que os embargos 

de declaração são cabíveis contra decisão judicial, o que não é o caso em 

apreço.

 Por essa razão, deixo de conhecer os embargos de declaração.

 De todo modo, registro que não há nenhuma ilegalidade na designação do 

1º e 2º leilão para a mesma data, já que o Código de Processo Civil não 

traz nenhuma proibição nesse sentido.

 O Código de Processo Civil de 1973 estabelecia no inciso VI do art. 686 

que o segundo leilão deveria ocorrer entre dez a vinte dias após o primeiro 

leilão, vejamos:

“Art. 686. Não requerida a adjudicação e não realizada a alienação 

particular do bem penhorado, será expedido o edital de hasta pública, que 

conterá:

 [...]

IV – o dia e a hora de realização da praça, se bem imóvel, ou o local, dia e 

hora de realização do leilão, se bem móvel;

 VI – a comunicação de que, se o bem não alcançar lanço superior à 

importância da avaliação, seguir-se-á, em dia e hora que forem desde logo 

designados entre os dez e os vinte dias seguintes, a sua alienação pelo 

maior lanço (art. 692)”.

 No entanto, o Código de Processo Civil de 2015 não estabeleceu a 

necessidade de existência de lapso temporal entre o primeiro e o segundo 

leilão, o que leva a conclusão de que inexiste óbice para que sejam 

realizados na mesma data, pois, caso contrário, o legislador teria mantido 

expressamente essa exigência, assim como era no Código de Processo 

Civil de 1973.

 O art. 886 do Código de Processo Civil de 2015 apenas menciona que o 

edital do leilão deverá conter, dentre outras informações, a indicação do 

local, dia e hora da realização do primeiro leilão e do segundo leilão, na 

hipótese de não haver interessado no primeiro, vejamos:

“Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá:

I - a descrição do bem penhorado, com suas características, e, 

tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à 

matrícula e aos registros;

II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá 

ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do 

leiloeiro designado;

III - o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e, 

tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo 

em que foram penhorados;

IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se 

realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em 

que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização;

V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a 

hipótese de não haver interessado no primeiro;

VI - menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre 

os bens a serem leiloados.

Parágrafo único. No caso de títulos da dívida pública e de títulos 

negociados em bolsa, constará do edital o valor da última cotação”. g.n.

 No caso em apreço, o edital de leilão (fls. 115v), indicou o local, dia e hora 

do 1º e 2º leilões, cumprindo, portanto, o disposto no art. 886, IV e V, do 

Código de Processo Civil, além do executado ter sido regularmente 

intimados das datas.

 Ademais, inexiste qualquer prejuízo ao executado quanto à realização do 

primeiro e do segundo leilão no mesmo dia, pois, a única maneira de evitar 

a expropriação de seus bens é remindo a dívida, nos termos do art. 826 

do Código de Processo Civil: “Antes de adjudicados ou alienados os bens, 

o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou 

consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, 

custas e honorários advocatícios”.

 Por fim, com relação aos prazos previstos no § 1º do art. 32 do Decreto 

nº 70/66 e no § 1º do art. 27 da Lei nº 9.514/97, para a realização do 

segundo leilão, destaco que se trata de leilão extrajudicial realizado pelo 

credor fiduciário, sendo, portanto, inaplicável ao presente caso que se 

trata de execução de cédula de crédito rural hipotecária.

 Portanto, não existindo qualquer ilegalidade na designação do 1º e 2º 

leilão para a mesma data, determino o regular prosseguimento dos atos 

expropriatórios.

 Por fim, com relação à informação de fls. 119/121 de existência de crédito 

trabalhista, essa questão deverá ser apreciada pelo juízo deprecante, pois 

a este juízo deprecado compete apenas apreciar questões relativas a 

vícios ou defeitos da avaliação ou da alienação.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 26 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 105073 Nr: 3843-44.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. D. MENDES & CIA LTDA ME, JOSÉ DIMAS 

MENDES, JOSE PIRES DA TRINDADE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - OAB:3559/MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 105073.

 Vistos,

 Expeça-se mandado para penhora e avaliação dos veículos constritos via 

RENAJUD (fls. 194/195), no endereço descrito às fls. 214, devendo a 

parte Executada ser intimada da penhora na mesma oportunidade, sendo 

que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

será intimada pessoalmente.

 Caso não seja a parte Executada localizada para ser intimada da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162054 Nr: 13122-78.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FERREIRA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Autos nº. 162054.

Vistos,

 Analisando os autos, verifico que a parte executada foi devidamente 

intimada para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de caracterizar 

ato atentatório à dignidade da justiça, contudo, esta permaneceu inerte, 

conforme certidão de fls. 280.

 Diante disso, aplico ao executado a multa de 20% sobre o valor atualizado 

do débito, com fundamento no inciso V e parágrafo único do art. 774 do 

Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, determino que a parte exequente seja intimada para 

indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa por 01 ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito sine die, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de novembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173846 Nr: 15614-09.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOELI NATALINA FRANCISCO COURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A/MT

 Autos n.º 173846.

 Vistos,

 Tendo em vista o petitório de fls. 181, intime-se a parte Requerente para 

indicar número de conta bancária para o levantamento dos valores 

depositados nos autos (fls. 115).

Feito isto, desde já, autorizo o levantamento da importância em favor da 

parte Requerente.

Estritamente acerca da expedição do alvará, diante da revogação do 

Provimento nº 68/2018 pelo próprio CNJ, cumpre-me agora esclarecer o 

seguinte:

a) em se tratando de valores incontroversos, a liberação deve se dar 

independentemente de qualquer outra providência;

b) em se tratando de cumprimento de decisão que desafie recurso de 

agravo de instrumento, deverá ser observado o seguinte:

b.1) o alvará não poderá ser expedido antes do decurso do prazo para 

interposição do recurso, incumbindo à parte devedora comprovar nos 

autos no prazo de até 03 dias (§ 2º do art. 1.018 do CPC) a interposição 

do agravo. Não sendo tomada esta providência pela parte, certifique-se e 

expeça-se o alvará;

 b.2) comunicada pela parte a interposição do recurso no prazo do § 2º do 

art. 1.018 do CPC, deverá a Sra. Gestora consultar se o TJMT suspendeu 

a expedição do alvará, sendo que em nenhuma hipótese a liberação 

poderá ocorrer até a análise do eventual pedido de efeito suspensivo pelo 

Des. Relator. Sendo indeferido o pedido de concessão de efeito 

suspensivo, expeça-se o alvará;

b.3) em qualquer caso, desde que provado pela parte credora que 

decorreu o prazo para interposição do recurso in albis, mediante juntada 

de certidão, ou que não foi deferido o efeito suspensivo ao agravo 

interposto, mediante juntada de cópia da decisão, deverá o alvará ser 

liberado independentemente de certidão.

Fica ordenado ainda que, não sendo a própria parte a beneficiária do 

alvará, antes da expedição do mesmo sempre deverá ser certificado 

também pela Sra. Gestora que o advogado titular da conta indicada para 

crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar quitação, 

nos termos do art. 450 da CNCG.

Por fim, neste caso, deverá ser ainda observado o disposto no § 3º do art. 

450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação, sendo certo que esta providência não impede a 

expedição imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 22 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 247543 Nr: 14795-67.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES FIRMINO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 247543.

 Vistos,

Intime-se a parte Requerida para se manifestar acerca da petição de fls. 

110, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 116091 Nr: 6168-55.2009.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 116091.

 Vistos,

 Tendo em vista a tentativa de citação pessoal da parte requerida ter 

restado infrutífera (fls. 184), cumpra-se o parágrafo 4º da decisão de fls. 

173.

Ademais, por não existirem, no momento, os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do Código de Processo Civil, determino a 

publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com 

fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Por fim, intime-se novamente a parte requerente para informar quanto ao 

prosseguimento do feito em relação ao caminhão, placa GVK-1363.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286683 Nr: 14517-32.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA APARECIDA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 286683.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 56, redesigno a audiência de conciliação, 

anteriormente agendada, para o dia 12 de março de 2019, às 13:00 horas, 

devendo as partes ser intimadas a comparecerem devidamente 

acompanhadas de seus advogados ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos, atentando-se ao determinado no despacho de fls. 48/50.

Ademais, expeça-se carta precatória para citação do requerido a ser 

distribuída na Comarca de Canarana/MT.

 Expeça-se o necessário.

 Tangará da Serra-MT, 23 de novembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 139116 Nr: 9571-61.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI DA GLÓRIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMI DE SOUZA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 139116.

 Vistos,

Considerando a certidão de fls. 172, entendo por bem substituir o perito 

nomeado por outro.

Portanto, nomeio como perito o médico Dr. Eli Ambrósio do Nascimento, 

clínico geral, para realizar perícia médica, que servirá escrupulosamente o 

encargo, independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), fixando, 

desde já, o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo.

Intimem-se as partes acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 

15 (quinze), arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos.

Cientifique-se o perito acerca da nomeação e intime-o para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários, comprove sua 

especialização, bem como informe seus contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais (art. 465, § 2º, do NCPC).

Aceito o encargo e apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 5 (cinco) 

dias, sendo que os honorários deverão ser suportados pela parte autora, 

nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil.

Cientifique-se o Sr. perito que, em razão da parte autora ser beneficiária 

da justiça gratuita, os honorários que competem à ela não poderão ser 

adiantados e serão pagos ao final do processo pela parte vencida ou pelo 

Estado, caso a parte autora seja vencida.

 Em seguida, intime-se o Sr. Perito para indicar a data, horário e local para 

a realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do NCPC.

Intimem-se as partes da data designada para a realização da perícia (art. 

474 do NCPC).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do NCPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Não havendo mais nenhum esclarecimento a ser feito acerca do laudo 

pericial, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requererem o que de direito.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 23 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264724 Nr: 28223-19.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA CARLOS DA SILVA, JERONIMO PEREIRA DE 

SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFINHO COMERCIO DE VEÍCULOS NOVOS E 

USADOS LTDA, LEUZIMAR CARVALHO FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 Autos nº: 264724.

 Vistos,

 Diante da certidão de óbito de fls. 108, determino a suspensão do feito até 

a habilitação do espólio ou dos sucessores do autor, nos termos do art. 

313, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169731 Nr: 10789-22.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:17074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 169731.

 Natureza: Execução.

 Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Sudoeste de Mato Grosso.

 Executado: Adelmo Jose da Silva.

Vistos,

 Trata-se de ação de execução em que, realizados alguns atos 

processuais, as partes informaram realização de acordo extrajudicial, 

homologado às fls. 78.

 Decorrido o prazo de suspensão do processo para cumprimento do 

acordo, a parte Exequente foi intimada para requerer o que de direito.

Às fls. 85, informou que o acordo foi liquidado, pugnando pela extinção do 

feito.

 É breve o relatório.

D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação executada, entendo 

que o processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 14 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 239201 Nr: 6697-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO LOPES GUIMARÃES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 239201.

Natureza: Monitória.

Requerente: Banco Bradesco S/A.

Requerido: Clodoaldo Lopes Guimarães.

Vistos,

Trata-se de ação monitória ajuizada por Banco Bradesco S/A em desfavor 

de Clodoaldo Lopes Guimarães, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Realizados alguns atos processuais, as partes, às fls. 94, comunicaram a 

composição de um acordo, requerendo a sua homologação e extinção do 

feito.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Ademais, informo que não houve nenhum ato de constrição realizado por 

este juízo.

Honorários advocatícios e custas remanescentes, se houver, na forma 

acordada.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 14 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 190324 Nr: 6901-11.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL SUZUKI MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENI GARCIA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 190324.

 Natureza: Busca e Apreensão.

 Requerente: Consórcio Nacional Suzuki Motos LTDA.

 Requerida: Lucieni Garcia de Melo.

 Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Consórcio Nacional Suzuki Motos LTDA em face de Lucieni Garcia de 

Melo, ambos qualificados.

Às fls. 45/46 foi deferida liminarmente a busca e apreensão.

 Expedido mandado de busca e apreensão e citação, às fls. 53/54, restou 

o mesmo infrutífero.

Realizados alguns atos processuais, a parte Requerente, às fls. 74, 

informou que não possui mais interesse no prosseguimento do feito.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Em não havendo angularização do processo, é desnecessária a anuência 

da parte contrária, motivo pelo qual homologo a desistência da ação, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ademais, informo que não houve nenhuma restrição judicial, via RENAJUD, 

nos presentes autos sobre o veículo litigioso, nem mesmo foi determinada 

a inclusão judicial do nome da Requerida no SERASA.

 Por fim, informo que as custas processuais, se houver, serão pagas pela 

parte Requerente, nos termos do art. 90, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 14 de novembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157581 Nr: 6176-90.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLUCIO GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO 

E EDUCAÇÃO IPDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 157581.

Vistos,

Defiro o pedido de fls. 214/217.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar 

quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos 

valores, sob pena de configurar ato atentatório a dignidade da justiça, nos 

termos do art. 774 do CPC e sujeição de multa de até 20% do valor 

atualizado do débito.

Ademais, defiro a inclusão do nome da empresa executada nos cadastros 

de inadimplentes, nos termos do disposto no art. 782, § 3º do Código de 

Processo Civil.

Para tanto, expeça-se ofício aos cadastros de inadimplentes, para que 

incluam o nome da parte executada em seus bancos de dados.

Por fim, defiro também o pedido de busca de veículos em nome da parte 

executada, via RENAJUD.

Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

Após, feito tudo isso, intime-se a parte exequente.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147872 Nr: 7706-66.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COFEMA COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA, ISRAEL VENDRAME, JONAS VENDRAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Autos nº. 147872.

Vistos,

Às fls. 153 o Exequente pugnou pela citação editalícia do Executado Jonas 

Vendrame.

É o necessário à análise e decisão.

Pois bem. Compulsando aos autos, verifico que ainda não foram 

esgotadas todas as possibilidades de citação pessoal do Executado 

Jonas Vendrame, tendo em vista que a carta precatória expedida para sua 

citação retornou sem cumprimento, em razão da ausência de pagamento 

da diligência do oficial de justiça, conforme fls. 139/145.

Ante o exposto, indefiro, por agora, o petitório de fls. 153.

Assim sendo, expeça-se novamente a carta precatória para citação do 
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Executado Jonas Vendrame a ser distribuída na Comarca de Cuiabá/MT, 

conforme fls. 93.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 14 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221096 Nr: 10981-81.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:19040-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 221096.

 Vistos,

 Intime-se a parte Requerente para, no prazo de 15 dias, recolher o 

complemento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, conforme certidão de 

fls. 63.

Não havendo o recolhimento, dê-se ciência ao Sr. Meirinho para, 

querendo, adotar as providências necessárias para o recebimento do 

valor.

Ademais, deverá a parte Requerente, no mesmo prazo, indicar novo 

endereço para busca e apreensão do veículo, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 14 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 248216 Nr: 15264-16.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA – MULTICENTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9502/MT

 Autos nº: 248216.

Natureza: Cumprimento de sentença.

Exequente: Luiz Claudio de Oliveira Nascimento.

Executada: Oxigênio Cuiabá LTDA - Multicenter.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Luiz Claudio de 

Oliveira Nascimento em face de Oxigênio Cuiabá LTDA - Multicenter, 

ambos já qualificados.

 Às fls. 66 a parte Executada realizou o pagamento da última parcela, 

requerendo a extinção do feito.

É o relatório.

D E C I D O.

Tendo em vista que a parte Executada realizou o pagamento de todas as 

parcelas, bem como que os valores depositados já foram levantados, 

entendo que o processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, eis que a obrigação foi 

integralmente satisfeita.

 Ante o exposto, declaro extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 14 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 294805 Nr: 20865-66.2018.811.0055

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Galli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELI MARIA GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MUNIK MAYARA DA SILVA 

SOUZA - OAB:25.175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 294805.

 Vistos,

 Com fundamento no art. 727, combinado com o art. 726, ambos do Código 

de Processo Civil, notifique-se a requerida acerca da revogação do 

instrumento de procuração, entregando à requerida cópia da inicial.

 Expeça-se o mandado de intimação.

Feita a notificação, deverão os autos ser entregues à parte requerente, 

independentemente de traslado (artigo 729 do CPC).

Ademais, indefiro o pedido de letra “d”, tendo em vista que a revogação da 

procuração pode ser realizada pelo próprio outorgante/requerente.

Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte requerente, em 

consonância com o art. 98 e seguintes do CPC, podendo esta decisão ser 

revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Por fim, considerando que a parte autora é maior de 60 (sessenta) anos, 

determino a priorização do trâmite deste feito em relação aos demais, nos 

moldes do artigo 71 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), devendo o 

processo ser identificado nos termos da CNGC.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 21 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291759 Nr: 18416-38.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA SIMÕES DA SILVA, JDC.VÁRZEA 

GRANDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO HOSPITALAR VIDA E SAUDE SS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447

 Autos n.º 291759.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, ficando assinalado o dia 12 de fevereiro 

de 2019, às 16:00min, para colheita do(s) depoimento(s) deprecado(s).

Considerando que o disposto no § 4º do art. 455 do Código de Processo 

Civil, não prevê o ato deprecado como situação de emprego obrigatório da 

via judicial para intimação da testemunha, determino que o advogado da 

parte que arrolou a testemunha seja intimado para cumprir a providência 

prevista pelo caput e pelo § 1º, ambos do art. 455 do Código de Processo 

Civil, ficando advertido quanto ao disposto no § 3º.

 Caso este Juízo não disponha de meios para providenciar sua intimação, 

oficie-se o Juízo Deprecante para fazê-lo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de novembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 206792 Nr: 20396-25.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SANTANA 

NESTORIO - OAB:6100, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606/MT

 Autos nº: 206792.

 Vistos,
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Inicialmente, considerando que o feito se encontra em fase de 

cumprimento de sentença, determino o seu desapensamento, uma vez que 

não é mais necessária a reunião com a execução em apenso, que 

inclusive já transitou em julgado (código 200546).

Por conseguinte, recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado 

às fls. 274/278. Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o 

artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 21 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 295217 Nr: 21193-93.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.RONDONÓPOLIS-MT, EURIPEDES FERREIRA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES MITSUI S/A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - OAB:OAB/MT 

13 392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO HIGINO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Autos n.º 295217.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, ficando assinalado o dia 12 de fevereiro 

de 2019, às 14:00min, para colheita do(s) depoimento(s) deprecado(s).

Considerando que o disposto no § 4º do art. 455 do Código de Processo 

Civil, não prevê o ato deprecado como situação de emprego obrigatório da 

via judicial para intimação da testemunha, determino que o advogado da 

parte que arrolou a testemunha seja intimado para cumprir a providência 

prevista pelo caput e pelo § 1º, ambos do art. 455 do Código de Processo 

Civil, ficando advertido quanto ao disposto no § 3º.

 Caso este Juízo não disponha de meios para providenciar sua intimação, 

oficie-se o Juízo Deprecante para fazê-lo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de novembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 295517 Nr: 21500-47.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM LADARIO QUINTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9247/O, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 295517.

Vistos,

Tendo em vista o interesse da parte exequente na realização da audiência 

de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 29 de janeiro de 

2019, às 14:00 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte exequente da designação da audiência acima na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte executada, com a advertência de que, não 

havendo acordo, esta terá, a partir da data da audiência, o prazo de 03 

(três) dias, para efetuar o pagamento da dívida, devendo ser esta 

advertida de que o prazo para embargar é de 15 (quinze) dias, contados 

na forma do art. 231 do Código de Processo Civil.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada, sendo que a intimação far-se-á 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Não sendo a parte executada localizada para ser citada, deverá o Sr. 

Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830 do CPC), sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em 

dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (§1º).

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 21 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 295529 Nr: 21516-98.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ANTONIO PEDRÃO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9247/O, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 295529.

 Vistos,

 A parte Requerente ajuizou a presente ação monitória, sustentando a 

presença de prova escrita e inequívoca da dívida.

Ocorre que, compulsando aos autos, verifico que os documentos juntados 

não são suficientes para ingressar com a presente ação em face da parte 

Requerida Thiago Antonio Pedrão Oliveira.

Isso porque a parte Requerente apenas juntou a ficha gráfica, extrato de 

conta corrente e a atualização do débito em nome da parte Requerida, fls. 

06/07, deixando, contudo de juntar o respectivo contrato.

Observo que o contrato colacionado às fls. 08/11, não está em nome da 

parte Requerida, mas sim de um terceiro, quem seja, Joaquim Ladário 

Quintela.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 395 de 1025



Assim sendo, intime-se a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial para que traga aos autos documentos suficientes 

para instruir a ação, com base em prova escrita, nos termos do art. 700 do 

CPC.

Registro que esta providência deve ser cumprida sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e 

cancelamento do registro e distribuição.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 21 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 295692 Nr: 21612-16.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITO JESUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 295692.

 Vistos,

 Tendo em vista a qualificação profissional do Requerente, qual seja 

“empresário”, faculto a parte Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o seu estado de hipossuficiência, juntando aos autos 

declaração de Imposto de Renda (IR) ou outro documento idôneo para 

tanto, conforme preleciona o art. 99, § 2º, do CPC, podendo ainda, se 

preferir, pagar as custas iniciais, comprovando o pagamento.

Registro que esta providência deve ser cumprida sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e 

cancelamento do registro e distribuição.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 21 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 294495 Nr: 20605-86.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, EDILSON FRANCISCO PERBONI, 

ROSANGELA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:OAB/MT 3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062 

OAB/MT

 Autos n.º 294495.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, ficando assinalado o dia 12 de fevereiro 

de 2019, às 15:00min, para colheita do(s) depoimento(s) deprecado(s).

Considerando que o disposto no § 4º do art. 455 do Código de Processo 

Civil, não prevê o ato deprecado como situação de emprego obrigatório da 

via judicial para intimação da testemunha, determino que o advogado da 

parte que arrolou a testemunha seja intimado para cumprir a providência 

prevista pelo caput e pelo § 1º, ambos do art. 455 do Código de Processo 

Civil, ficando advertido quanto ao disposto no § 3º.

 Caso este Juízo não disponha de meios para providenciar sua intimação, 

oficie-se o Juízo Deprecante para fazê-lo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de novembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 5578 Nr: 2047-67.1998.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO SEDENESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 5578.

 Vistos,

Diante dos petitórios de fls. 345/350 e fls. 352/355, os quais informam que 

o imóvel em voga, em decorrência do procedimento de 

georreferenciamento, passou a ter a matricula nº 6.197, expeça-se 

novamente ofício para o Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT, 

para que este proceda à baixa da penhora do imóvel.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 21 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 295216 Nr: 21191-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOBLE BRASIL LTDA, JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR ZILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUÍSIO CABIANCA 

BEREZOWSKI - OAB:206324, LUCAS CASADO ALCANIZ - OAB:OAB/SP 

407.794, RODOLFO FONTANA BOEIRA DA SILVA - OAB:OAB/SP 

343.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - 

OAB:5665

 Autos n.º 295216.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 21 de novembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 64507 Nr: 6017-60.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT

 Autos nº. 64507.

Vistos,

 Analisando os autos, verifico que a parte executada foi devidamente 

intimada para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de caracterizar 

ato atentatório à dignidade da justiça, contudo, esta permaneceu inerte, 

conforme certidão de fls. 251.

 Diante disso, aplico ao executado a multa de 10% sobre o valor atualizado 

do débito, com fundamento no inciso V e parágrafo único do art. 774 do 

Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, determino que a parte exequente seja intimada para 

indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa por 01 ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito sine die, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 
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prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de novembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265023 Nr: 28430-18.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVETE TEREZINHA LOCATELLI SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Autos nº: 265023.

 Natureza: Ação Declaratória.

Requerente: Olivete Terezinha Locatelli Santos.

 Requerida: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais com pedido de tutela de urgência proposta em 22 de 

novembro de 2017 por Olivete Terezinha Locatelli Santos em face de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambos já 

qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que foi surpreendida com uma carta 

enviada pela parte requerida informando que foi constatada uma 

irregularidade no medidor de energia elétrica de sua residência, a qual 

resultou na emissão de uma fatura no valor de R$ 891,60.

 Seguiu narrando que é ilegítima a cobrança das diferenças dos meses 

compreendidos entre 01/2017 a 07/2017, haja vista que discorda da 

inspeção realizada pela parte requerida, bem como que não houve 

violação do lacre do medidor.

 Por conta disso, pugnou em tutela de urgência, para que a parte requerida 

se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica e incluir o 

nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

 Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito, bem como a 

condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 40.000,00, além das custas processuais e 

honorários advocatícios.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 18/32.

 Às fls. 41/43 a inicial foi recebida, oportunidade em que foi deferida a 

tutela de urgência para determinar à requerida que se abstenha de incluir 

o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e suspender o 

fornecimento de energia elétrica pelo não pagamento do débito em 

discussão, bem como foi designada audiência de conciliação, concedida a 

gratuidade da justiça e deferido o pedido de inversão do ônus da prova.

 A parte requerida foi devidamente citada às fls. 51.

 Às fls. 54 a conciliação restou infrutífera.

 Às fls. 77/92 a parte requerida apresentou contestação, sustentando a 

correta cobrança dos valores em decorrência das irregularidades 

encontradas nas instalações elétricas do imóvel, consistente na ligação 

invertida entre a linha e a carga, bem como a inexistência de danos 

morais.

 Às fls. 95/101 a contestação foi impugnada.

 Determinada a especificação de provas (fls. 103), às fls. 105 a parte 

requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto que a parte 

autora requereu a produção de prova pericial às fls. 108.

 Às fls. 106/107 a parte autora informou o descumprimento da liminar pela 

parte requerida.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação da minha 

convicção já se encontram nos autos pelos documentos a ele coligidos, 

estando, assim, a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença.

 Não tendo a parte requerida alegado preliminares e não havendo outras 

questões prejudiciais a ser decididas, passo ao exame do mérito da 

demanda, expondo as razões de meu convencimento, conforme exigência 

esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal de 1988.

 Analisando detidamente os autos, verifico que a questão fática central é a 

declaração de inexistência de débito, em razão de cobrança de 

recuperação de consumo, bem como indenização por danos morais.

 Pois bem. Inicialmente, cumpre-me registrar que embora os atos da 

Concessionária de Serviço de Energia Elétrica sejam presumíveis como 

verdadeiros, porquanto se equipara aos atos da Administração Pública, 

admite-se prova em contrário, máxime porque a presunção não é absoluta, 

e sim relativa, ou seja, não basta a simples afirmação de que após realizar 

a inspeção, foi constatada uma anormalidade no medidor de energia 

elétrica e que a responsabilidade desse fato é da autora.

 No caso dos autos, é possível observar que o medidor da unidade de 

consumo foi vistoriado em 13/07/2017, conforme Termo de Ocorrência e 

Inspeção (fls. 84).

 Todavia, embora a parte requerida tenha efetuado a vistoria na unidade 

consumidora, fato é que a parte autora não foi cientificada de tal 

procedimento, conforme se observa do Termo de Ocorrência e Inspeção 

(fls. 84), tendo em vista que além de não constar assinatura do 

acompanhante no referido documento, não houve o recebimento da 

correspondência para a entrega dele, conforme fls. 85.

 Nessa esteira, fica evidente que a parte requerida realizou unilateralmente 

o procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia 

elétrica, o que afetou diretamente o contraditório e a ampla defesa da 

parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança. 

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, nos julgados ora colacionados:

 “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COBRANÇA 

POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – 

AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO 

DOS VALORES INDEVIDAMENTE ADIMPLIDOS – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA - DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I - Incumbe à 

concessionária oportunizar ao usuário o acompanhamento da inspeção 

realizada no medidor de consumo de energia elétrica, entregando, 

mediante recibo, cópia do Termo de Ocorrência de Irregularidade ao 

consumidor ou quem por este presenciou a inspeção, colhendo os dados 

pessoais e rubrica do mesmo para fins de identificação posterior, a rigor 

do artigo 129, §2º da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL.II – A repetição 

em dobro do indébito, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, 

exige a demonstração da cobrança de má-fé por parte do fornecedor. 

Precedentes do STJ.” (Apelação: 0019499-39.2015.8.11.0041, Relator(a): 

Des(a). SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018) (Original 

sem grifo)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO Anulatória de Débito de Energia Elétrica – 

CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA Elétrica 

– FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PERÍCIA 

EXTRAJUDICAL REALIZADA SEM O CONHECIMENTO DA CONSUMIDORA – 

AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA 

INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A perícia extrajudicial do medidor de energia 

elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o 

valor apurado unilateralmente, porquanto não foi dado oportunidade de a 

consumidora participar ou combater a sua apuração. 2. A cobrança 

indevida, ao lado da ameaça de interrupção de energia elétrica, são 

aspectos suficientes a configura o dano moral indenizável. (Apelação: 

1000165-85.2016.8.11.0002, Relator: Des. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, 

Publicado no DJE 05/10/2018) (Original sem grifo)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – OFENSA 

AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA IRREGULAR – 

DANO MORAL AFASTADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA 

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A realização de procedimento de 

averiguação unilateral de irregularidades no medidor de energia elétrica 

afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora 

e, por consequência, a legitimidade da cobrança. Considerando que a 

parte consumidora não decaiu de parte mínima do pedido, já que teve 

indeferido o pedido de condenação por dano moral, a sucumbência 
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r e c í p r o c a  é  m e d i d a  q u e  s e  i m p õ e . ”  ( A p e l a ç ã o : 

0009651-74.2014.8.11.0037, Relator(a): Des.(a) MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 10/10/2018) (Original sem grifo)

 Portanto, considerando que não foram observadas as garantias 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando da realização 

da inspeção no medidor, entendo que a cobrança de recuperação de 

consumo é indevida.

 Por outro lado, em relação aos danos morais, sabe-se que em ações de 

indenização, mister a comprovação dos requisitos para a sua 

configuração, sendo eles, o dano, a conduta ilícita do causador do dano 

(comissiva ou omissiva), bem como o nexo de causalidade entre tal 

conduta e o prejuízo moral sofrido, não sendo este na hipótese dos autos 

presumível.

 In casu, entendo que a cobrança irregular de recuperação de consumo, 

por si só, não são incômodos capazes de atingir a dignidade da pessoa a 

ponto de lhe gerar abalo moral.

Ademais, é cediço que o ser humano está sujeito a situações adversas, 

sendo que dia-a-dia depara-se com problemas e dificuldades que, até 

serem resolvidos, podem gerar desconforto, tensão ou decepção. 

Todavia, isso não caracteriza um dano à moral, que pressupõe, de fato, 

um efetivo prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa.

Sobre a caracterização do dano indenizável, oportuno são os 

ensinamentos do doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento e 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio. 

Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais 

aborrecimentos.” (Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. e atual.– 

São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 83-84).

Assim, vexame, humilhação e sofrimento só poderão ser considerados 

dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de 

alguém.

Portanto, o dano moral se configura pelo mal causado à honra e a 

dignidade da pessoa, consistente em profundas aflições, desgostos e 

transtornos, enfim, estados de espírito que influenciam diretamente no 

equilíbrio psicológico do ser humano, o que não restou configurado no 

caso dos autos, principalmente porque não houve a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica ou inclusão do nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito.

A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - COBRANÇA 

DE VALORES A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA APÓS VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO 

MEDIDOR DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA - VIABILIDADE - 

IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA CONSTATADA POR MEIO DE 

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E LAUDO AFERIDO PELO INMETRO 

- PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 129 DA 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA 

INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO 

– AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO E DE INSERÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

CARACTERIZAÇÃO DE MERO DISSABOR - DANOS MORAIS 

INEXISTENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.1- Se a 

controvérsia gravita em torno da exigibilidade dos valores cobrados a título 

de recuperação de consumo pela Concessionária de energia elétrica após 

constatação de defeito na unidade consumidora da sede da empresa 

autora, que admite ter consumido mais energia elétrica do que indicado 

nas faturas que lhe foram enviadas à época, é irrelevante perquirir a 

causa do defeito no medidor de consumo.2- O processo administrativo de 

quantificação dos valores a serem cobrados a título de recuperação de 

consumo atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, não 

havendo qualquer mácula que justifique sua desconsideração, sendo 

plenamente exigível o valor encontrado ao final do procedimento e indicado 

na fatura posteriormente enviada à consumidor, nos exatos moldes da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL.3- A mera cobrança de pretenso 

consumo não faturado, desprovida de suspensão no fornecimento do 

serviço, ou a inexistência de inclusão do nome do consumidor em órgão 

de proteção ao crédito não tem o condão de causar danos de natureza 

extrapatrimonial. (TJ-MT, Ap 139560/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para declarar a inexigibilidade do débito discutido nos autos, 

confirmando a tutela de urgência concedida às fls. 41/43.

 Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 86 do Código 

de Processo Civil, ficando o ônus distribuído na proporção de 50% para 

cada parte, sendo vedada sua compensação (§ 14 do art. 85 do Código 

de Processo Civil), ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa 

em relação apenas à parte autora, nos termos do art. 98, § 5º, do Código 

de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 22 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 29166 Nr: 3025-97.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S3 COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM TEMPO ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Autos nº: 29166.

 Vistos,

 Defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte executada, via 

RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, intime-se a parte exequente.

 Fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 22 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287242 Nr: 14957-28.2018.811.0055
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LINHARES GOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a solicitação da oficiala de justiça em fls. 21/29, 

intimo o banco exequente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181712 Nr: 23818-42.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO CARRA, ALEXANDRE CARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON SYDNEI ZAPPE, ALBANITA LENI 

STEIGLEDER ZAPPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cliciane Basso - OAB:66.787-RS, 

NADIR BASSO - OAB:18944/RS, ORIANA TOCCHETTO - OAB:RS 85165, 

RAQUEL TERESINHA MACEDO - OAB:RS 44E817, ROSANA MORETE DA 

ROSA DIAS TOCCHETTO - OAB:RS 65902

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Gomes da Costa - 

OAB:6.109 MS

 Cetifico que, intimo as partes que a instaçação da perícia dar-se-á na 

data de 21/1/2019, neste juízo, ocasão na qual o perito poderá levar os 

autos em carga. Ademais, as partes deverão providenciar os documentos 

solicitados pelo perito em fls. 352/353.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295216 Nr: 21191-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOBLE BRASIL LTDA, JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR ZILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUÍSIO CABIANCA 

BEREZOWSKI - OAB:206324, LUCAS CASADO ALCANIZ - OAB:OAB/SP 

407.794, RODOLFO FONTANA BOEIRA DA SILVA - OAB:OAB/SP 

343.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - 

OAB:5665

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro 

Centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288940 Nr: 16238-19.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO GRANDE-MS, PASQUALOTTO 

CONFECÇÕES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMANTHA MAIDANA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MACHADO GRILO - 

OAB:12.212 -MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação e demais 

atos, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim Amor, 

a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias 

on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247083 Nr: 14460-48.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE OENNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171516 Nr: 13025-44.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL VENDRAME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE HENRIQUE DA SILVA 

VIGO - OAB:17074-MT

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293266 Nr: 19572-61.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDIM ACAPULCO EMPREENDIMENTOS E 

AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a devolução da correspondência de fl. 53, nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 5.2.4, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para se manifestar, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198435 Nr: 13575-05.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALIA CARGNIN QUATRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

509,76 (quinhentos e nove reais e setenta e seis centavos). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e 

dois reais) para recolhimento da guia de custas, e R$ 137,76 (cento e 

trinta e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da 

Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte 
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deverá providenciar também o pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué 

Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos 

autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

devendo juntar aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, 

caso não sejam efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito 

relativa aos valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190245 Nr: 6842-23.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auriane Terezinha Sawaris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

FIAT AUTOMOVEIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846 A, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN 

- OAB:12129-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA as partes requeridas, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, de forma solidária, o recolhimento das custas 

processuais, no importe de R$ 509,76 (quinhentos e nove reais e setenta 

e seis centavos). Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

372,00 (trezentos e setenta e dois reais) para recolhimento da guia de 

custas, e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar 

também o pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de 

R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último 

valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco 

do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151618 Nr: 201-87.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CRESTANI, ILDO CRESTANI, LEIVA 

TEREZINHA DONIDA CRESTANI, AGROPECUARIA GERMINARE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS NASCIMENTO DOS 

SANTOS DA MOTA - OAB:OAB/BA 19.615, JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT, MAURICIO FERREIRA CAMPOS G DE PAULA - 

OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Certifico que, haja vista a petição dos executados em fls. 184/188, 

noticiando o pagamento integral do débito, intimo o banco exequente para 

se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7260 Nr: 2020-84.1998.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL GERDAU LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DOMINGOS MAZZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, HENRIQUE ROCHA NETO - OAB:17139, JOACIR 

JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, MARIO PEDROSO - OAB:10220/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, de forma solidária, o recolhimento das custas processuais, 

no importe de R$ 428,93 (quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e três 

centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 14,81 

(quatorze reais e oitenta e um centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas as quais serão encaminhadas ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao Tabelionato de 

Protesto, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63490 Nr: 5008-63.2007.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ELIO MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:58971/PR

 Certifico, haja vista que a decisão de fl. 1025, num primeiro momento, 

menciona o valor de R$ 6.500,00 a título de honorários periciais, e 

posteriormente, acolhe o valor sugerido pelo perito, determinando o seu 

recolhimento de forma INTEGRAL, ou seja, R$ 6.750,00, visando dirimir 

aparente contradição, esta gestora indagou o magistrado deste juízo, que 

confirmou que o valor a ser pago pelo exequente a título de honorários 

periciais deverá ser de R$ 6.750,00, conforme informado pelo perito em 

fls. 1022/1024. sendo assim, intimo-o para complementar o valor da 

perícia, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 7348 Nr: 2024-24.1998.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIBUNA DE TANGARÁ, ANTONIO RAMÃO 

OCAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 
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LOPES - OAB:1708-B/MT

 Autos nº: 7348.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Luiz Mariano Bridi em 

face de Tribuna de Tangará e Antonio Romão Ocampos, ambos já 

qualificados.

 Às fls. 1.420/1.421 foi proferida decisão determinando a exclusão dos 

valores referentes às custas processuais e honorários advocatícios dos 

cálculos em razão da gratuidade da justiça concedida à parte executada.

 Às fls. 1.455/1.456 foi determinado que a parte exequente depositasse a 

diferença do lance ofertado e o crédito executado sem a incidência das 

custas processuais e honorários advocatícios, descontando o valor já 

depositado às fls. 1.442.

 Às fls. 1.457/1.462 a parte exequente apresentou embargos de 

declaração contra a decisão acima, porém, conforme fls. 1.469 eles foram 

rejeitados, ocasião em que a parte exequente interpôs recurso de agravo 

de instrumento, conforme fls. 1.471/1.484.

 Às fls. 1.487/1.491 a parte exequente depositou a complementação do 

lance, no valor de R$ 24.529,54, bem como informou a existência de 

débitos de IPTU sobre os imóveis arrematados, sustentando que eles 

devem lhe ser transferidos livres de quaisquer ônus, conforme prevê o 

art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

 Alegou que o valor arrecadado através da hasta pública e depositado na 

conta única deve servir, primeiramente, para abater e somente após ser 

liberado ao executado.

 A parte executada foi intimada para se manifestar acerca da petição e 

documentos de fls. 1.487/1.515, contudo, quedou-se inerte (certidão de 

fls. 1.518).

 Às fls. 1.519 foi expedida carta de arrematação.

 Às fls.1.522/1.523 a parte exequente requereu a expedição de mandado 

de imissão na posse, o que foi expedido às fls. 1.526.

 Vieram os autos conclusos.

 É o necessário à análise e decisão.

 Inicialmente registro que, em consulta ao site do TJMT, constatei que o 

agravo de instrumento nº 1004341-45.2018.8.11.0000 interposto pela 

parte exequente contra a decisão de fls. 1.455/1.456 foi provido, tendo 

reformado a decisão para manter o valor referente ao percentual de 15% 

dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, conforme extrato 

anexo.

 Assim, o valor dos honorários advocatícios de 15% devem integrar o 

débito, razão pela qual, o valor de R$ 24.135,66 depositado judicialmente 

pela parte exequente às fls. 1.491 pertence a ela, devendo, portanto, ser 

restituído à parte exequente.

 Desse modo, expeça-se alvará judicial em favor da parte exequente, para 

levantamento do valor de R$ 24.135,66 e correções, depositado às fls. 

1.491.

 Quanto aos débitos de IPTU de fls. 1.494/1.515, que em 30/08/2018 

correspondia a R$ 36.419,41, deverão ser quitados com o valor 

depositado a título de complementação do lance (fls. 1.441/1.442) e o 

débito remanescente será de responsabilidade do adquirente, in casu, a 

parte exequente.

 Ressalto que o adquirente somente deixa de ter responsabilidade pelo 

pagamento dos débitos fiscais anteriores que recaiam sobre o imóvel, 

quando ocorre, efetivamente, o depósito do preço da arrematação do bem, 

ocasião em o crédito fiscal se sub-roga sobre o respectivo preço, 

conforme preceitua o parágrafo único do art. 130 do Código Tributário 

Nacional, in verbis:

“Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador 

seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim 

os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou 

a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos 

adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a 

sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço”.

 Como no caso em apreço o adquirente arrematou os imóveis pelo valor da 

dívida e depositou apenas a diferença entre o lance ofertado e a dívida, 

que na ocasião foi de R$ 2.505,22 (fls. 1.441/1.442), valor insuficiente 

para a quitação dos débitos fiscais, o adquirente/exequente deverá arcar 

com o quantum remanescente, já que a obrigação tributária de IPTU 

acompanha o imóvel.

 Nesse sentido, coleciono os seguintes julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO 

INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 

IPTU. IMÓVEL ARREMATADO PELO EXEQUENTE. UTILIZAÇÃO DOS 

CRÉDITOS. AQUISIÇÃO COM NATUREZA DE ADJUDICAÇÃO. ART. 130, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. INAPLICABILIDADE. 1. O Plenário do STJ 

decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 

(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser 

exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2, sessão de 09/03/2016).

2. O Superior Tribunal de Justiça reputa inadmissível o recurso especial 

que não impugna fundamento autônomo e suficiente à manutenção do 

aresto recorrido (Súmula 283 do STF).

3. A exoneração da responsabilidade do arrematante ao pagamento dos 

tributos que recaiam sobre o bem alienado judicialmente, nos termos do 

art. 130, parágrafo único, do CTN, pressupõe o depósito do preço, do qual 

será retirado o valor pertencente ao fisco, sendo certo que a arrematação 

do bem pelo exequente mediante a utilização dos créditos que possuía 

com o devedor, hipótese dos autos, configura verdadeira adjudicação, 

que não dispensa o adquirente da quitação dos créditos tributários então 

existentes sobre a coisa. Precedentes.

4. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte 

Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na 

Súmula 83 do STJ.

5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 122.571/SP, Rel. Ministro 

Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/02/2018).

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTENTE. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM 

HASTA PÚBLICA. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. ADJUDICAÇÃO. VIOLAÇÃO 

DO ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. NÃO OCORRÊNCIA. 

OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PROPTER REM. EXISTÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ENTENDIMENTO ORIGINÁRIO FIXADO 

COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. MANDADO DE 

SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Não há a alegada violação do art. 535 

do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão 

deduzida, como se depreende da leitura do acórdão recorrido, que 

enfrentou, motivadamente, os temas abordados no recurso de apelação, 

ora tidos por omitidos.

2. No caso dos autos, depreende-se do acórdão recorrido que o bem foi 

adjudicado pelo credor-exequente, porquanto, na "espécie, verifica-se 

que ao tempo da arrematação do imóvel vigorava a antiga disposição do 

artigo 690, §2°, do Código de Processo Civil, que aduzia que o credor, que 

arrematar os bens, não está obrigado a exibir o preço, o que fez o 

exequente/apelante".

3. À luz do decidido no REsp 1.073.846/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira 

Seção, DJe 18.12.2009, "os impostos incidentes sobre o patrimônio 

(Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR e Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU) decorrem de relação 

jurídica tributária instaurada com a ocorrência de fato imponível encartado, 

exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual 

consubstanciam obrigações propter rem, impondo-se sua assunção a 

todos aqueles que sucederem ao titular do imóvel" (grifo meu).

4. Inequívoco que só há exclusão da responsabilidade pelo pagamento do 

tributo quando o "arrematante-credor" paga diretamente o preço do bem. 

Caso contrário, ocorrerá violação da própria ordem de credores 

preferenciais prevista em lei, na qual se insere a Fazenda Pública.

5. Nos termos da jurisprudência do STJ, a análise da existência de direito 

líquido e certo, a autorizar o conhecimento do mandado de segurança, 

implica reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado ao STJ, em 

recurso especial, por encontrar óbice na Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 708.087/SP, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 

30/09/2015).

 Registro que, como o valor de R$ 2.505,22 depositado às fls. 1.441/1.442 

deverá ser utilizado para o pagamento do débito de IPTU e não restituído à 

parte executada e, tendo em vista que o exequente deverá ficar 

responsável pelo pagamento do débito remanescente, a fim de viabilizar a 

quitação dos tributos, determino que o referido montante seja levantado, 

mediante alvará judicial, em favor do exequente para que ele providencie o 

pagamento, devendo, comprovar a quitação nos autos.

 Por fim, considerando que a parte exequente, no auto de arrematação de 

fls. 1.445 requereu que a arrematação se desse livre de ônus, caso 
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contrário, requereu o cancelamento da arrematação e devolução dos 

valores, diante do reconhecimento da obrigação do exequente em pagar o 

saldo remanescente das dívidas de IPTU, tenho por bem determinar que, 

no prazo de 15 dias, a parte exequente se manifeste quanto ao interesse 

em manter a arrematação.

 Diante do exposto:

1) Expeça-se alvará em favor da parte exequente, para o levantamento do 

valor de R$ 24.135,66 e correções, depositado às fls. 1.491.

2) Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, manifeste 

quanto ao interesse na manutenção da arrematação, haja vista a 

atribuição parcial de sua responsabilidade quanto aos pagamentos dos 

débitos de IPTU.

 3) Havendo interesse do exequente na manutenção da arrematação, 

determino seja expedido alvará de levantamento em seu favor, do valor de 

R$ 2.505,22 e correções, depositado às fls. 1.441/1.442, para ser utilizado 

para o pagamento do débito de IPTU dos imóveis arrematados, devendo a 

parte exequente, no prazo de 15 dias, comprovar a quitação dos referidos 

débitos tributários, mediante juntada de comprovante nos autos.

 4) Não havendo interesse do exequente na manutenção da arrematação, 

voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 26 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218557 Nr: 8759-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSANA RIBEIRO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GOMES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DA SILVA FAVARIM - 

OAB:304185/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Autos nº: 218557.

Vistos,

A parte Exequente, às fls. 185/187, requereu a suspensão do leilão do 

imóvel penhorado, tendo em vista que as partes celebraram um acordo.

Às fls. 188, a Exequente requereu a intimação do patrono do Executado 

para ratificar os termos do acordo, posto que não assinou a minuta.

 É o necessário à análise e decisão.

Diante da petição de acordo juntada aos autos, determino a suspensão 

dos dois leilões do imóvel penhorado, de matrícula nº 4.019 do CRI desta 

Comarca, designados para o dia 28 de novembro de 2018, diante do 

acordo pactuado entre as partes.

Por oportuno, nos termos do item “d” da decisão de fls. 171, tendo em 

vista que o acordo entabulado é superveniente à designação da hasta, o 

Executado deve arcar com a comissão do leiloeiro em 2% (dois por cento) 

sobre o valor do bem penhorado a título de reembolso das despesas 

efetuadas pela “Gestão Judicial”.

 Desse modo, intime-se a parte Executada para realizar o depósito da 

comissão do leiloeiro, bem como para ratificar os termos do acordo, no 

prazo de 15 dias.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 27 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 100496 Nr: 7574-82.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO MENDES, JOSÉ CARLOS MENDES, 

MARIA ALICE AGUIAR MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BEZERRA - 

OAB:11714-A/MT, Cinara Campos Carneiro - OAB:OAB/MT 8.521, 

EVANDRO LÚCIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:133.091, FRADEMIR 

VICENTE DE OLIVEIRA - OAB:5478/MT, GRACIELLE DE ALMEIDA 

CAMPOS - OAB:10.847, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - 

OAB:5.367 OAB/MT, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9.847-MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:98.479 e 10.962, 

JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, KAMILL SANTANA 

CASTRO E SILVA - OAB:11887-B/MT, LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B 

OAB/MT, NAGIB KRUGER - OAB:4419/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656/MT, PAULA NUNES DIAS - OAB:20.532, PAULO ROGÉRIO DE 

OLIVEIRA - OAB:7.074 OAB/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770-MT, 

Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT, WILLIAN JOSÉ DE ARAÚJO 

- OAB:3.928/MT

 Autos nº: 100496.

 Vistos,

Inicialmente, vejo que até hoje não foram corrigidos os polos da presente 

ação, sendo certo que pela decisão de fls. 973/981, que já transitou em 

julgado, houve o reconhecimento de “falta de interesse processual” (sic) 

dos autores José e Maria e também da requerida Du Pont do Brasil S/A, 

sendo o processo extinto quanto a estes sem resolução do mérito.

Assim, deverão tais sujeitos processuais ser excluídos do feito, 

anotando-se o necessário na capa do processo e no distribuidor.

Quanto ao pedido de cumprimento de fls. 1.1621.174, em primeiro lugar 

determino que se proceda à conversão da ação, conforme dispõe o artigo 

348 da CNGC.

Sem prejuízo, diga a parte requerida/executada sobre a notícia do óbito do 

autor Carlos Roberto Mendes nos prazo de 05 dias, ficando desde já, em 

caso de inércia, deferida sua sucessão processual pelo espólio, 

representado pela inventariante Odete Sebastiana Ribeiro, nos termos dos 

documentos de fls. 1.168/1.170.

 Neste caso, corrija-se novamente a capa dos autos e o registro do feito, 

passando a figurar como exequente o advogado credor dos honorários de 

sucumbência e o espólio de Carlos Roberto Mendes.

 Feito isto, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino 

que a parte devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a 

regra do § 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 117712 Nr: 7712-78.2009.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA INEZ MINOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BERILO DOS SANTOS - 

OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, 

JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Autos n.º 117712.

 Vistos,

Intime-se o Sr. perito para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca das divergências apontadas pela parte embargante às fls. 

455/460.

Prestados os esclarecimentos pelo Sr. perito judicial, intimem-se as partes 

para, querendo, se manifestarem em 05 dias, devendo ainda informar 

quanto ao interesse em produzir outras provas, sob pena de preclusão.

Às providências.

 Cumpra-se prioritariamente, uma vez que se trata de processo inserido na 

META do CNJ.

 Tangará da Serra-MT, 14 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 11383 Nr: 1867-80.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCAT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA INEZ MINOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGMAR JULIANA BERNARDI 

JACOB - OAB:4864-B, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - 

OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JOSEMAR 

CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT

 Autos nº. 11383.

Vistos,

Processo suspenso pela decisão de fls. 258/259, dos autos em apenso 

(Código 117712).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 14 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 197892 Nr: 13066-74.2015.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAMIS GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDJANE DANTAS PORFIRIO 

FREITAS - OAB:OAB/MT 6.729

 Autos nº: 197892.

 Vistos,

 Às fls. 96/97 o advogado da parte Requerente pugnou pela expedição de 

alvará para levantamento de parte da quantia depositada nos autos a título 

de honorários advocatícios contratuais.

No entanto, verifico que o acordo de fls. 67 não foi sequer homologado, 

eis que celebrado com condição suspensiva, estando pendente de 

ratificação pelo espólio do Requerente.

Ademais, às fls. 89 foi indeferido o pedido de habilitação da Sra. Ondina 

Cordeiro Pereira, pois não sustenta a condição de sucessora nem meeira 

do de cujus Aramiz Gomes Pereira, não tendo havido ainda a 

demonstração de que fora eventualmente nomeada inventariante do 

espólio.

 Determinada a intimação do espólio, sucessores ou herdeiros da parte 

Requerente Aramiz Gomes Pereira, para se manifestarem sobre o 

interesse na sucessão processual e promoverem a habilitação, no prazo 

de 6 meses, nada foi requerido, mesmo após expedição de edital.

Assim sendo, tendo em vista que o acordo celebrado não possui ainda 

validade/eficácia, entendo que por agora não posso deferir o pedido de 

expedição de alvará de fls. 96/97.

Por fim, para que possa ser eventualmente resolvido o empasse, 

determino a intimação do advogado da parte Requerente para juntar aos 

autos ratificação do acordo por pessoa legitimada a fazê-lo (leia-se 

inventariante em caso de inventário ainda em curso ou todos os 04 

herdeiros no caso de já encerrado ou ainda não aberto).

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 22 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 191879 Nr: 8284-24.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Autos nº: 191879.

Natureza: Ação Indenizatória.

Requerente: Odair Antônio da Silva.

 Requerido: Energia Mato Grosso - Distribuidora de Energia

 S/A.

Vistos,

 Trata-se de ação de reparação de danos materiais c/c danos morais por 

Odair Antônio da Silva em desfavor de Energia Mato Grosso - Distribuidora 

de Energia S/A, ambos qualificados.

 Realizados alguns atos processuais, às fls. 79 a presente ação foi 

julgada parcialmente procedente.

Às fls. 105/109 a parte requerente interpôs recurso de apelação, sendo 

que às fls. 113/166, a parte requerida apresentou contrarrazões e às fls. 

117/121 recurso adesivo, por fim, às fls. 124/125, a parte autora 

apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, de modo que os 

recursos foram desprovidos (fls. 141).

Às fls. 146/149, a parte requerida comprovou o pagamento referente à 

condenação.

A parte requerente, às fls. 156/157, pugnou pela liberação dos valores por 

meio de alvará judicial.

 É o relatório.

D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, autorizo o levantamento da importância depositada 

mediante a expedição de alvará, a ser depositado nas contas bancárias 

indicadas às fls. 156/157, devendo as transferências ser procedidas da 

seguinte maneira: 50% do valor constante na conta judicial para a conta 

do autor e o outro 50% para conta do patrono do requerente.

 Estritamente acerca da expedição do alvará, diante da revogação do 

Provimento nº 68/2018 pelo próprio CNJ, cumpre-me agora esclarecer o 

seguinte:

a) em se tratando de valores incontroversos, a liberação deve se dar 

independentemente de qualquer outra providência;

b) em se tratando de cumprimento de decisão que desafie recurso de 

agravo de instrumento, deverá ser observado o seguinte:

b.1) o alvará não poderá ser expedido antes do decurso do prazo para 

interposição do recurso, incumbindo à parte devedora comprovar nos 

autos no prazo de até 03 dias (§ 2º do art. 1.018 do CPC) a interposição 

do agravo. Não sendo tomada esta providência pela parte, certifique-se e 

expeça-se o alvará;

 b.2) comunicada pela parte a interposição do recurso no prazo do § 2º do 

art. 1.018 do CPC, deverá a Sra. Gestora consultar se o TJMT suspendeu 

a expedição do alvará, sendo que em nenhuma hipótese a liberação 

poderá ocorrer até a análise do eventual pedido de efeito suspensivo pelo 

Des. Relator. Sendo indeferido o pedido de concessão de efeito 
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suspensivo, expeça-se o alvará;

b.3) em qualquer caso, desde que provado pela parte credora que 

decorreu o prazo para interposição do recurso in albis, mediante juntada 

de certidão, ou que não foi deferido o efeito suspensivo ao agravo 

interposto, mediante juntada de cópia da decisão, deverá o alvará ser 

liberado independentemente de certidão.

 Fica ordenado ainda que, não sendo a própria parte a beneficiária do 

alvará, antes da expedição do mesmo sempre deverá ser certificado 

também pela Sra. Gestora que o advogado titular da conta indicada para 

crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar quitação, 

nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, neste caso, deverá ser ainda observado o disposto no § 3º do 

art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação, sendo certo que esta providência não impede a 

expedição imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 22 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 246687 Nr: 14169-48.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEZIO TEIXEIRA DELMONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, SALVADOR GUERRA FILHO, 

ERENIR NUNES GUERRA, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES, NINFA GUERRA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE JESUS BRUNHEIRA 

- OAB:293.106/SP

 Autos nº: 246687.

 Vistos,

Reitere-se a intimação de fls. 63.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 13 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281375 Nr: 10123-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 281375.

 Vistos,

Tendo em vista que o bem foi indicado no Juízo Deprecante, entendo que 

compete ao Juízo da 2ª Vara de Campo Novo do Parecis a apreciação da 

alegação de impenhorabilidade (fls. 30/34).

 Assim, devolva-se com nossas homenagens.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 13 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282121 Nr: 10729-10.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR MENDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Autos nº. 282121.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 154791 Nr: 3404-57.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDERSON REIS DELLALIBERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR 

- OAB:12359/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, c.c. artigo 924, II, 

ambos do NCPC, JULGO EXTINTO com resolução do mérito a presente 

Ação Declaratória Cumulada com Obrigação de Fazer com Pedido de 

Tutela Antecipada e Danos Morais ajuizada por Janderson Reis Dellalibera, 

contra o Samae – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Tangará da 

Serra.Isento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios.Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

ba ixas  es t i la res .  Pub l ique-se .  In t ime-se .  Cumpra -se .Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 22 de novembro de 2018.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 178471 Nr: 20597-51.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA ADRIANA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 20597-51.2014 (Cód. 178471)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 do 

Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 13 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 240894 Nr: 8981-74.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON DOS REIS BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 .Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Município de 

Tangará da Serra, em face de Nilton dos Reis Barros, todos devidamente 

qualificados nos autos.O requerente trouxe pedido pela concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça. Prescreve o art. 4º da Lei 1.060/50, 

que com a simples afirmação da parte, de que não possui condições de 

arcar com as custas do processo, serão concedidos os benefícios da 

assistência judiciária.Acontece que o Juiz não está adstrito à postulação, 

podendo indeferir o pedido caso nos autos se constate situação adversa 

da declarada. Ao juiz é dado perquirir sobre as condições 

econômico-financeiras, se a parte não está representada pela Defensoria 

Pública, situação em que aplicável o dispositivo constitucional “gratuidade 

judiciária a quem comprovadamente demonstrar”. Não pode a parte 

pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada 

a necessidade real, justificando a concessão do benefício. Em situação 

similar, o STJ decidiu: “Processo Civil - Assistência judiciária 

-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade.Assistência judiciária. 

Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade 

alegada. Inexistência de afronta à lei.O benefício da gratuidade não é 

amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da 

gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a 

atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de 

pessoa pobre. Recurso especial não conhecido.”(Resp. nº 178.244- (...) 

Feita essas considerações, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita formulado na Inicial. Igualmente, há possibilidade de parcelamento 

das custas em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas, com base no art. 98, 

§6º do CPC e art. 468, §7º da CNGC, o que desde já concedo.Intime-se a 

parte autora para o pagamento da 1ª parcela em 10 (dez) dias. As demais 

devem ser pagas mensalmente, de forma sucessiva, sob pena de 

extinção.Transcorrido o prazo, com ou sem pagamento das custas, nova 

conclusão. Intime-se, Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 117126 Nr: 7209-57.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO KUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197295 Nr: 12632-85.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA REIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o contido na certidão retro, intimo a parte 

autora/exequente para que, querendo, promova o cumprimento de 

sentença, conforme determinado no item b.2 das fls. 99V, requerendo o 

que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148825 Nr: 8748-53.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LENIR SANTA HELENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o contido na certidão retro, intimo a parte 

autora/exequente para que, querendo, promova o cumprimento de 

sentença, conforme determinado no item b.2 das fls. 105V, requerendo o 

que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138197 Nr: 8597-24.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FAJARDO MOLERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o contido na certidão retro, intimo a parte 

autora/exequente para que, querendo, promova o cumprimento de 

sentença, conforme determinado no item b.2 das fls. 143. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134454 Nr: 4539-75.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEL DO NASCIMENTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o contido na certidão retro, intimo a parte 

autora/exequente para que, querendo, promova o cumprimento de 

sentença, conforme determinado no item b.2 das fls. 145, requerendo o 

que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147022 Nr: 6778-18.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 
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SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o contido na certidão retro, intimo a parte 

autora/exequente para que, querendo, promova o cumprimento de 

sentença, conforme determinado no item b.2 das fls. 130, requerendo o 

que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 138922 Nr: 9353-33.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES DE SOUZA BETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 111526 Nr: 1731-68.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIARIO DA SERRA MULTIMIDIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LEANDRO 

FIGUEIRÓ - OAB:14035

 Processo nº 1731-68.2009 (Cód. 111526)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados 

judicialmente, consoante fls. 111/113, levando em consideração a conta 

bancária informada à fl. retro.

Após, nada sendo requerido, proceda-se com as baixas e anotações 

devidas e, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 130823 Nr: 494-28.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO BENITO VILLAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA 

MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do débito.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação.

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do débito na via 

administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado no 

patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC.

À fl.79, o exequente informa que o executado já realizou o pagamento dos 

honorários, restando apenas às sucumbências processuais.

Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada 

nos autos. Intime-se via edital caso infrutífera a intimação da parte 

executada por meio do endereço informado nos autos.

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra, 14 de Novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 116003 Nr: 6044-72.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA, ETELVINA 

REGINA MAGALHAES, ALDECIR PIEROZAN MAGALHAES, ALTAIR 

PIEROZAN MAGALHAES, ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES, ALTEVIR 

PIEROZAN MAGALHAES, CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 Execução Fiscal

Processo nº. 2009/1204 – Código 116003.

VISTOS, ETC.

Inicialmente, CHAMO O FEITO À ORDEM para revogar a decisão de fl. 83, 

uma vez que verifico que conforme sentença protelada em fls. 58/58-V, 

fora fixados honorários advocatícios em favor da exequente.

Insta salientar que, incumbe à massa falida arcar com as despesas 

relativas à remuneração, como bem sucede o artigo 25 da Lei 11.101/05.

 Assim, tendo caráter alimentar, compete aos executados, mesmo 

declarados como “massa falida”, arguir com as despesas provenientes 

aos honorários sucumbenciais em favor da exequente, por estar em 

consonância com o artigo 23 do Estatuto da Advocacia e da OAB.

A despeito, colha-se entendimento jurisprudencial:

 EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. MASSA FALIDA. CABÍVEL 

EXECUÇÃO AUTÔNOMA. ART. 23 DA LEI Nº 8.906/94. 1. Ao ajuizar a 

presente execução o ora embargado tão-somente exerceu seu direito, 
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concedido pelo art. 23 da Lei nº 8.906/94, referente a verba de 

sucumbência. (TRF-4 - AC: 774 RS 2002.71.12.000774-6, Relator: 

WELLINGTON MENDES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/09/2005, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 26/10/2005 PÁGINA: 398)

Por este modo, DEFIRO o petitório de fls. 85/86, e, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este 

último fixado no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.

Após, determino o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, com as devidas anotações e baixas estilares.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de Novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 106979 Nr: 5682-07.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STELLA GIANSANTE ANIZELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo nº 5682-07.2008 (Cód. 106979)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que a parte requerida concordou com os cálculos 

apresentados às fls. 251/257, determino que se proceda com a expedição 

de RPV complementar nos termos da decisão de fl. 258.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 293300 Nr: 19592-52.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA DOS SANTOS MARLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 19592-52.2018 (Cód. 293300)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, CHAMO O FEITO À ORDEM para revogar inteiramente a 

decisão proferida à fl. retro, uma vez que houve declínio de competência 

para este juízo, em decorrência da demanda ser oriunda de acidente de 

trabalho, razão pela qual, verifico que os autos foram encaminhados 

inicialmente a justiça federal, onde o trâmite processual ocorre por meio 

eletrônico, de forma que justifica a falta da assinatura da petição inicial e 

endereçamento diverso.

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, convalidar os atos, bem 

assim, as provas até o momento produzidas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, volvam-me conclusos para deliberações.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 132098 Nr: 1917-23.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1917-23.2011 (Cód. 132098)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que a parte requerida deixou transcorrer “in albis” o prazo 

para impugnação dos cálculos apresentados, HOMOLOGO os cálculos 

relativos aos honorários sucumbenciais de fls. 75/76, devendo esta 

decisão ser cumprida nos mesmos termos da proferida á fl. 84.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 294518 Nr: 20623-10.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO FELIPPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 20623-10.2018 (Cód. 294518)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, CHAMO O FEITO À ORDEM para revogar inteiramente a 

decisão proferida à fl. retro, uma vez que houve declínio de competência 

para este juízo, em decorrência da demanda ser oriunda de acidente de 

trabalho, razão pela qual, verifico que os autos foram encaminhados 

inicialmente a justiça federal, onde o trâmite processual ocorre por meio 

eletrônico, de forma que justifica a falta da assinatura da petição inicial e 

endereçamento diverso.

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, convalidar os atos, bem 

assim, as provas até o momento produzidas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, volvam-me conclusos para deliberações.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 120994 Nr: 176-79.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON CESAR ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 176-79.2010 (Cód. 120994)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, verifico que a parte autora deu início ao Cumprimento de 

Sentença para pagamento de quantia certa, acostando aos autos os 

cálculos que entende concernentes a presente demanda.

 Todavia, embora devidamente intimado, o requerido impugnou aos 

cálculos intempestivamente. Ocorre que em sede de Execução, a 

apresentação intempestiva de impugnação não induz aos mesmos efeitos 

da revelia no processo de conhecimento, ou seja, não acarreta, 

automaticamente, a aceitação da quantia pleiteada pela parte autora.

Destarte, considerando a enorme discrepância entre os valores 

apresentados, necessária se faz a remessa dos autos à Contadoria 

Judicial, que deverá requisitar os documentos que entenda necessários à 

conferência dos cálculos trazidos pelas partes.

Após, volvam-me os autos conclusos para deliberações.
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Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 152792 Nr: 1454-13.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1454-13.2013 (Cód. 152792)

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137378 Nr: 7718-17.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA SERAFIM DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 131, para 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111286 Nr: 1518-62.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA DOS SANTOS MATTEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença é tempestiva. 

Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente 

para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134896 Nr: 5018-68.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE MARIA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152583 Nr: 1231-60.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA MENDES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 186/188, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162903 Nr: 14657-42.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISLAINE RIBEIRO DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037, 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI 

LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl.237, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276434 Nr: 6057-56.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLA ALVES NEVES, THIAGO SOARES CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva. Dessa forma, nos termos da 

legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116354 Nr: 6403-22.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO LEONARDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 194, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126252 Nr: 5201-73.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARDOZO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a trazer aos 

autos os cálculos mencionados na petição de fl. 172, eis que estes não 

acompanharam a petição, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191516 Nr: 7894-54.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTERINO SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora para as providências de sua alçada, 

no prazo legal, eis que a petição de fl.172, veio desacompanhada dos 

cálculos ali mencionados.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146631 Nr: 6375-49.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILES HERMENEGILDO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o contido na certidão retro, intimo a parte 

autora/exequente para que, querendo, promova o cumprimento de 

sentença, conforme determinado no item b.2 das fls. 181v, requerendo o 

que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206577 Nr: 20112-17.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA LUCIA BOLIGON MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para as advogadas JUCELI DE F. 

PLETSCH e KESSILA RODRIGUES LOPES regularizarem a representação 

processual da parte autora. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 127463 Nr: 6384-79.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 116354 Nr: 6403-22.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO LEONARDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135037 Nr: 5178-93.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDERICA CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 150917 Nr: 11024-57.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA INES FERREIRA, FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11024-57.2012.811.0055 (Cód. 150917)

VISTOS, ETC.

Recebo as petições de fls. 207/210 e 211/214 como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, via de consequência, determino as anotações e retificações 

de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 27 de agosto de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 162164 Nr: 13312-41.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMARINA PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, INTIME-SE o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a) INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124002 Nr: 3000-11.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE QUIRINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Oportunize-se ao requerido a manifestação sobre os novos cálculos 

apresentados pelo exequente em seu "novo pedido de cumprimento de 

sentença".

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 160044 Nr: 9538-03.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA PEREIRA CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 
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comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218793 Nr: 8933-52.2016.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ NERES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN SZKOLNI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELTON GARCIA SANTOS - 

OAB:OAB-SP 267886

 intimação do advogado da parte requerida para informar os dados 

necessarios para levantamento de alvara, como sendo banco, numero do 

banco, agencia, conta corrente, cpf em caso de pessoa fisica, cnpj em 

caso de pessoa juridica, no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 190042 Nr: 6710-63.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS EGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos em Correição.

Considerando que a condenação dos honorários de sucumbência em 

favor da Defensoria Pública foi majorada ao patamar de 15% sob o valor 

dado à causa (fls. 175/176), basta simples cálculo aritmético para concluir 

que os valores pagos pelo requerido em fls. 184/185, são insuficientes à 

satisfação do débito que se pretende executar.

Em sendo assim, proceda-se a remessa do feito ao Distribuidor/Contador 

Judicial para elaboração do cálculo do débito, bem como para retificar a 

autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como 

cumprimento de sentença.

Com a apresentação da planilha do débito, nos termos do art. 513, §2º do 

Código de Processo Civil, proceda-se a intimação do executado para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado.

Transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que apresentação de 

impugnação.

Sendo pago o valor remanescente pelo executado, nos moldes pleiteados 

e sem contraposições, sendo apresentada conta bancária pela Defensoria 

Pública, expeça-se desde já o alvará em favor da instituição.

Não ocorrendo o pagamento voluntário pelo executado, no prazo supra, 

remetam-se os autos à Contadoria para a atualização do débito com 

aplicação de multa de 10% e honorários do cumprimento de sentença, 

também fixados em 10% do valor do débito, oportunidade em que deverá 

ser cientificado o exequente para requerer o que entender de direito para 

a satisfação do débito, no prazo de 15 dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 220610 Nr: 10556-54.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO HONORATO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFESORIA PUBLICA DE 

CAARAPÓ - OAB:

 Vistos em correição,

Considerando que a autora reputou como aplicável ao caso a Lei n.º 

13.340/2016, a qual prevê a suspensão das cobranças judicias, inclusive 

as em curso, visando a celebração de liquidações e prorrogações, 

determino, com fulcro no princípio da cooperação, a intimação do 

exequente para que apresente os valores para liquidação, bem como dos 

termos para a prorrogação nos moldes da Lei n.º 13/340/2016.

Posteriormente, intime-se pessoalmente o executado para que procure a 

agência do banco exequente caso deseje a liquidação ou prorrogação do 

débito na forma proposta pelo exequente.

Certificado o decurso do prazo para a liquidação/prorrogação do débito, 

prossiga-se o feito em seus ulteriores termos intimando-se o requerente 

para apresentação de impugnação à contestação e reconvenção 

apresentada pela parte requerida, no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225948 Nr: 14992-56.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a Lei n.º 13.340/2016 prevê a suspensão das 

cobranças judicias, inclusive as em curso, visando a celebração de 

liquidações e prorrogações, determino, com fulcro no princípio da 

cooperação, a intimação do requerente para que apresente os valores 

para liquidação, bem como dos termos para a prorrogação nos moldes da 

Lei n.º 13/340/2016.

 Posteriormente, intime-se pessoalmente o requerido para que procure a 

agência do banco exequente caso deseje a liquidação ou prorrogação do 

débito na forma proposta pelo exequente.

Certificado o decurso do prazo para a liquidação/prorrogação do débito, 

remetam-se os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2357 Nr: 532-31.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando-se o decurso do prazo desde a última realização de 

diligência junto ao sistema Bacenjud e uma vez que o artigo 835 do Código 

de Processo Civil estabelece como prioritária a penhora de dinheiro e 

artigo 854, caput, do CPC, possibilita a utilização de meios eletrônicos para 

o bloqueio deste em depósito ou aplicações financeiras, DEFIRO o pedido 

de penhora via BACENJUD postulado pelo exequente em desfavor do 

executado, no valor da última atualização nos autos (fls. 297).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que a executada deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.
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Por conseguinte, intime-se o exequente para promover o prosseguimento 

do feito, com a indicação de bens penhoráveis, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 218029 Nr: 8356-74.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÚCLEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA, ADEMIR JOSÉ REFFATTI, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI, 

LUCELIA RIBEIRO REFFATI, ANDERSON MELLO ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELÓI CONTINI - OAB:OAB/RS 

35.912, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, MARCOS 

VINICIUS MARINI KOZAN - OAB:22.206MT

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por Marcelo 

Augusto Borges, em desfavor de Núcleo Indústria e Comércio de 

Fertilizantes Ltda. e outros, objetivando o recebimento de valores a título 

de honorários sucumbenciais fixados na sentença de fls. 242/244.

Intimem-se os executados, na pessoa de seus advogados, para pagar a 

dívida concernente a honorários advocatícios sucumbenciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da intimação.

Ficam os executados advertidos de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pelos executados, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa e honorários, se ainda não incluída no cálculo, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 64916 Nr: 6427-21.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO AFONSO DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO SOUZA 

SOUTO - OAB:10056, VICENTE ANTONIO DE MELO - OAB:6.731-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Vistos em correição.

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente à fl. 656 em desfavor do executado, no valor da 

última atualização nos autos (fl. 661).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 20612 Nr: 3995-05.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIOLANDIA DIESEL LTDA, CARLOS 

ROBERTO SPERINI, LUCILENA SIMÕES SPERINI, LUIZ ANTONIO RORATO, 

MARIA APARECIDA FRANQUINI RORATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10074, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 Vistos em correição.

Considerando o interesse do exequente na manutenção de penhora do 

bem móvel (fl. 448), intime-o para providenciar a avaliação do bem 

constrito, bem como indicar leiloeiro credenciado no Juízo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, considerando que o cálculo apresentado não é possível auferir 

o valor total do débito, tendo em vista que a tarja de autenticação do PEA 

se sobrepôs a tal campo, determino que o exequente proceda nova 

juntada dos cálculos com a visibilidade dos campos mencionado e do valor 

total do débito.

Em seguida, apresentada a avaliação do bem com indicação do leiloeiro e 

reapresentado o cálculo atualizado do débito, voltem-me conclusos para 

as demais deliberações necessárias.

À providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 186100 Nr: 3635-16.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO ROMÃO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17.555-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, 

no prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá 

comprovar, se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, 

incisos I e II).Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.Defiro 

ainda o pedido de pesquisa de veículos em nome do(s) executado(s), via 

RENAJUD. Sobressai-se do extrato de restrições dos veículos 

encontrados, o qual se encontra anexo, a existência de restrição de 

alienação fiduciária.Desse modo, intime-se o exequente se manifeste 

expressamente quanto ao interesse ou não na penhora dos veículos 

localizados, no prazo de 15 (quinze) dias.No que tange o pedido de ofício 

à Receita Federal, indefiro, por ora, bem como a pesquisa de bens via 

INFOJUD, visto que não constato o esgotamento das diligências para 

tentativa de localização de bens pertencentes ao executado, sendo certo 

que se faz necessário, inclusive, a realização de consultas perante os 

Cartórios de Registros de Imóveis na Comarca na qual reside a parte 
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executada, e nas demais que porventura possam ser encontrados bens 

em seus respectivos nomes.Decorrido o prazo concedido, quedando-se o 

exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo Código de 

Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso III, § 

1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional 

ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento pela 

parte.Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo 

prosseguimento ao feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos 

artigo 921, § 2º, do CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277734 Nr: 7215-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:23192/0, FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - 

OAB:24.181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Reitere-se a intimação à nova patrona do exequente para ciência da 

certidão negativa do oficial de justiça, bem como para apresentar novo 

endereço para fins de citação do executado, no prazo de 15 dias e 

efetue, no mesmo prazo, o recolhimento das diligências complementares 

elencadas em fl. 41.

Com a resposta, apresentado novo endereço, expeça-se o competente 

mandado.

Inerte, intime-se pessoalmente, no prazo de 5 dias, para manifestação, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o art. 485, §1º do Código de 

Processo Civil.

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 31233 Nr: 4188-15.2005.811.0055

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBSBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069.A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 Vistos em correição,

Considerando as informações apresentadas pelo requerido à fl. 272, 

procedo diligência perante o sistema Renajud no veículo placa: NJZZ8614, 

conforme extrato anexo, sendo constatada a existência de restrição 

judicial de circulação vinculada aos autos n.º 3168-18.2007.811.0055 – 

Código n.º 61595 (Número antigo 1003/2007).

Além disso, consta dos autos que o Departamento Estadual de Trânsito 

procedeu à baixa de restrição judicial de transferência vinculada aos 

presentes autos (fls. 269/270).

Por outro lado, indefiro de plano o pedido de baixa do gravame de 

alienação fiduciária, visto que não faz parte das pretensões deduzidas na 

presente lide.

Outrossim, não sendo apresentados novos requerimentos, proceda-se o 

arquivamento do feito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 121450 Nr: 555-20.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR VENTURINI, CESAR TADEU LONDERO, 

GENESIO VENTURINI, IVANIA MARIA CERIOLI LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Vistos em correição.

Considerando o trânsito em julgado do agravo de instrumento conforme 

certificado à fl. 397, proceda-se a liberação dos valores bloqueados em 

favor do exequente, observando-se a conta indicada à fl. 282, 

oportunizando-se a manifestação das partes quanto a satisfação do 

débito ou sobre a existência de débito remanescente, observando-se que 

a atualização do débito deve se dar até a dato do efetivo bloqueio e 

transferência para conta judicial, visto que após tal data passam incidir 

sobre tais valores a atualização/correção inerente aos depósitos judiciais.

Não sendo apresentados pedido atinentes a eventuais débitos 

remanescentes, que devem ser instruídos com memória de débito 

devidamente atualizado, conclusos para extinção do presente feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228602 Nr: 17264-23.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCELINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro a suspensão pleiteada pelo exequente.

Intime-se o exequente para que apresente os valores para liquidação bem 

como dos termos para a prorrogação nos termos da Lei 13/340/2016, 

devendo comprovar ainda a notificação do requerido da proposta de 

liquidação ou prorrogação do débito na forma proposta pelo autor.

Certificado o decurso do prazo para a liquidação/prorrogação do débito, 

prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, intimando-se o exequente 

para proceder com o recolhimento das diligências do Oficial de Justiça 

para fins de expedição de mandado de citação da executada, nos termos 

da certidão de fls. 82.

Quedando-se inerte, proceda-se a intimação pessoal do exequente para o 

atendimento do encargo, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, §1º do CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295035 Nr: 21028-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UESLEM MADUREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para apresentar nos autos cópia do documento de 

folhas 79, tendo em vista esta indecifrável, no prazo lega.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287320 Nr: 15039-59.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luis Steffen, COOPERATIVA AGROPECUÁRIA 

MISTA VALE DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SAGANZERLA 

DURAND - OAB:OAB/DF 27.474

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4334 Nr: 546-15.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA, JOSÉ 

RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, na carta precatória n. 

1000911-32.2018.11.0050, Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do 

Parecis-MT, acerca da certidão do oficial de justiça tendo em vista não foi 

possível proceder a avaliação do bem, em virtude estar encontrando 

dificuldade na localização do bem, solicita da parte autora que forneça 

foto imagem ou técnico agrimensor para sim localizar o tal imóvel, mapa 

bem como acompanhar este meirinho no sentido de proceder a avaliação, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110839 Nr: 1067-37.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, 

GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIDIAS JOSÉ DE SOUZA JUNIOR 

- OAB:, AMANDA BORGES LANGE ADRIEN - OAB:16437, JEANNE 

KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, JESSICA CAROLINA OLIVEIRA 

LOPES ARGUELLO - OAB:OAB/MT 15.330, MARCELO AUGUSTO 

BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JAMBISKI PINTO 

DOS SANTOS - OAB:31694, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 INITIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DE AMBAS AS PARTES PARA 

MANIFESTAREM ACERCA DAS IMPUGNAÇÕES DO LAUDO PERICIAL 

APRESENTADO POR AMBAS AS PARTES, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184120 Nr: 2071-02.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - 

OAB:17074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para informar que o extrato do RENAJUD encontra 

disponibilizado nos autos as folhas 92, sendo GM/CORSA GL, PLACA 

HRI2990, MT, PROPRIETARIO ELIAS OLIVEIRA DA SILVA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157856 Nr: 6455-76.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR REZENDE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para fornecer nos autos os dados necessários 

para expedição de alvará, nome do titular, CPF ( pessoa física), CNPJ ( 

pessoa jurídica),banco, numero do banco, conta corrente e agencia, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240432 Nr: 8365-02.2017.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL GILLBERT OLIVEIRA, LUDIMILA PRADO 

TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR SILVA DE BRITO, FREDSON DE 

OLIVEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:OAB/MT 15.334, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 

24.546

 Intimação do autor para manifestar nos autos requerendo o que de direito, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293940 Nr: 20058-46.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA DIOMEDES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA - 

OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação E INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA PARA A AUDIENCIA DESIGNADA PARA O DIA 12/12/2018, 

AS 15h30min Horas, onde foi DEVOLVIDA PELO CORREIO COM A 

INFORMAÇÃO “ MUDOU-SE, devendo informar o endereço atualizado da 

referida requerida para fins de proceder a citação e intimação da mesma 

para a audiência, informando nos autos com urgência, bem COMO 

REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135231 Nr: 5387-62.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR VENTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224/RS, GILBERTO JOSE CERQUEIRA JÚNIOR - OAB:, ROBER 

CAIO MARTINS RIBEIRO - OAB:14404/MT, ROBERLEY RODRIGUES 

RIBEIRO - OAB:3022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS, PARA SE 

MANIFESTAREM, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NO VALOR DE R$ 

10,92, OCASIÃO EM QUE O EXECUTADO DEVERÁ COMPROVAR, SE FOR 

O CASO, QUE AS QUANTIAS TORNADAS INDISPONÍVEIS SÃO 

IMPENHORÁVEIS E/OU EXCESSIVIDADE DA PENHORA (NCPC, ART. 854, 

§3º, INCISOS I E II)
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266939 Nr: 29828-97.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LERIVAN ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIOLA NOGUEIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar requerendo o que de direito acerca da 

certidão: Certifico que decorreu o prazo de 3 (três) dias e a parte 

executada não pagou a dívida, custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, apesar de 

citado por carta precatória as folhas 39/40, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280568 Nr: 9453-41.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS - 

OAB:OAB/PR 24.498, JOÃO GRASSANO - OAB:OAB/MT 23.852, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O, MUNIR YUSEF JABBAR - OAB:10.582-MS

 INTIMAÇÃO DO AUTOR, para apresentar contrarrazões à apelação de fls. 

566/606, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18287 Nr: 762-97.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURI CARLOS HEEMANN, NEURI CARLOS 

HEEMANN-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU TAMANHO - 

OAB:5.827, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 para promover o prosseguimento do feito, manifestando-se quanto ao seu 

interesse na adjudicação do bem penhorado ou com a indicação de 

demais bens.

Na oportunidade, devera colacionar aos autos planilha do débito 

atualizado.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259995 Nr: 24839-48.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONA COZA ADMINISTRADORA DE BENS, 

AMERICA INDUSTRIA, COMERCIO E REFLORESTAMENTO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar requerendo o que de direito acerca da 

certdão: Certifico que até a presente data os requeridos não manifestaram 

sobre o pedido e indicarem as provas que pretendem produzir, no prazo 

de 15 (quinze) dias, (artigo 135, CPC), apesar de citado conforme AR de 

folhas 107, 144/145, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125804 Nr: 4765-17.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFM, APM, SHIRLEY LUZIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE LUIZ GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Intimação do autor para manifestar requerendo o que de direito acerca da 

certidão: Certifico que decorreu o prazo e o executado não comprovou o 

pagamento da divida, custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, bem como não apresentou impugnação nos autos, apesar 

de intimado por meio de seu advogado via DJE n. 10284, publicado no dia 

29/06/2018, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248277 Nr: 15286-74.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX FERREIRA GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUDONI VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor do ofício 

juntado nos autos as folhas 50.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166928 Nr: 6737-80.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerida para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas ao contador não oficializado no 

valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15126 Nr: 1037-80.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Eugênio Fernandes 

Filho - OAB:6226-A/MT, João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT, 

NELSON MANOEL JÚNIOR - OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 oportunize-se nova manifestação do exequente.

Permanecendo em silêncio, proceda-se o arquivamento do feito (CPC, art. 

921, § 2º), ocasião na qual começará a correr o prazo da prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, § 4º).

Os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento se a qualquer 

tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art. 921, §3º).

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118812 Nr: 8784-03.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA SEVERINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Beutinger de Mattos - 

OAB:9122/MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 oportunize-se a apresentação de memoriais no prazo sucessivo de 15 

dias, oportunidade onde o autor deverá se manifestar sobre o pedido do 

requerido quanto a aplicação da pena de confissão. Após, conclusos para 

prolação de sentença

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237072 Nr: 4052-95.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY JOSE DA SILVA, GISLENE APARECIDA 

FIRMINO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDETE MARIA FREITAS BARBOSA, 

WAGNER WENDER FREITAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT, PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para fornecer o resumo da inicial para confecção do 

edital via e-mail: ts.5civel@tj.mt.gov.br, no prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158828 Nr: 7426-61.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RUFINO DE LIMA, NILCINEIA GALVÃO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEY GONÇALVES ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: camila bianchini ferreira 

fernandes - OAB:, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 Intimação do autor para manifestar requerendo o que de direito, bem como 

acerca da certidão: Certifico que manuseando os autos, constatei que até 

a presente data, a parte executada, apesar de devidamente intimada na 

pessoa de seu advogado via DJE edição 10321, que publicou em 

22/08/2018, não apresentou impugnação, bem como comprovou nos autos 

o pagamento da divida, custas e despesas processuais, e dos honorários 

advocaticios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119081 Nr: 9058-64.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON WALDOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ, JOSÉ 

ROBERTO PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de intimação 

do senhor JOSE RICARDO BARRETO, CPF -378.875.801-53 e cônjuge 

senhora LUZIA MAURICIO BARRETO, CPF-570.741.941-15, domiciliado na 

Rua 11, 384-S, Vila Alta, nesta Comarca, senhora MARILZA APARECIDA 

BARRETO MANZANO, CPF 378.876.961-00 e cônjuge CLAUDECIR SIDONI 

MAZANO, RG N. 1818047-7, endereço Estrada V, Chácara São João em 

frente à Vila Nazaré, cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13363 Nr: 2377-93.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT, NELSON MANOEL 

JÚNIOR - OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 269.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244679 Nr: 12509-19.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIGITEC ELETRO PIANA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA (VIA EMBRATEL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 16.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FRANCENER 

CARGNELUTTI - OAB:8389/MT, FELLIPE PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:180625/RJ, RODRIGO DE ASSIS TORRES - OAB:121.429/RJ, 

TATIANA CAMPOS MATOS - OAB:OAB/MG 100.244, VICTOR 

KAZUHIRO DO NASCIMENTO NAKAHARA - OAB:167398/RJ

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de expedição, no 

sentido de intimar o advogado da parte AUTORA para manifestar COM 

URGENCIA acerca da correspondência expedida para a intimação da 

autora, para a audiência designada para o dia 13/12/2018, as 17h00min 

horas, onde a correspondência foi devolvida com a informação 

“desconhecido”, DEVENDO O ADVOGADO DA AUTORA INFORMAR NOS 

AUTOS O ENDEREÇO ATUALIZADO PARA FINS DE PROCEDER A 

INTIMAÇÃO DA MESMA, OU TRAZE A MESMA INDEPENDENTEMENTE DE 

INTIMAÇAO PARA A REFERIDA AUDIENCIA,INFORMANDO NOS AUTOS NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132727 Nr: 2607-52.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA H. S. BARUFFI-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Intimação do autor apresentar nos autos a juntada do incluso 

comprovante depósito/transferência bancária no valor de R$ 509,91 

(Quinhentos e nove Reais e noventa e um centavos), ID nº 

081240000007293995, mencionada na petição de protocolo n. 288406 em 

27/08/2018, tendo em vista anão acompanhou a petição, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279868 Nr: 8910-38.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVRB, ERB, WANDERSON VEIGA BELARMINO, 

JEANDERSON DA VEIGA BELARMINO, ELIANE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIDE SIMAO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Vistos em correição,

Oportunize-se a manifestação das partes quanto a inadequação da via 

eleita para a transmissão de bens por conta de direitos hereditários, bem 

como sobre a impossibilidade de cumulação de pretensões dominiais e 

possessórias.

Após, conclusos para saneamento ou prolação de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2090 Nr: 746-56.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, CAROLINA VITORIA DE 

CASTRO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONEL DE CAMPOS MELO, ESPOLIO DE 

IRINEU ZANATTA, MARCIO RICARDO INTROVINI ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280-MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, MAURY BORGES 

DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280-MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - 

OAB:15499/MT, MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - 

OAB:13.801/MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 Vistos,

I - Intime-se o exequente para que se manifeste expressamente quanto a 

desistência da penhora já existente nos autos.

II -Manifestando-se pela manutenção da penhora do imóvel, fica desde já 

indeferido pedido de realização de nova penhora, eis que a execução se 

encontra garantida, situação em que deverá ser oportunizada a 

manifestação do executado tanto sobre a desistência do acordo, quanto 

sobre a localização do bem já penhorado, apresentando inclusive roteiro 

para acesso ao imóvel.

III = Manifestando o exequente expressamente pela desistência da 

penhora já realizada nos autos, proceda-se o seu levantamento e então 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276706 Nr: 6335-57.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se que a analise dos efeitos infringentes pleiteados e até 

mesmos o recebimento da inicial dependem da análise da apólice e 

condições do seguro cujo pagamento é o objeto da presente ação, 

determino a intimação do autor para que apresente tal apólice e 

respectivas condições ou informe a indisponibilidade do mesmo e 

comprove ter requerido administrativamente junto às requeridas cópia dos 

mesmos, situação na qual deverão ser intimados os requeridos para 

apresentarem tais documentos no prazo de 10 dias, ficando consignado 

na intimação de que a inércia na apresentação de tais documentos, 

implicará na obrigação imediata de proceder a suspensão de cobranças, 

restrições e negativações decorrentes da Cédula Rural Pignoratícia 

40/01761-3

Após conclusos para análise dos embargos e seus respectivos efeitos 

infrigentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 212152 Nr: 3786-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIBERTO DE AGUIAR BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA ELVERITA ZARICHTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a recusa da executada na proposta de parcelamento do 

débito apresentada pelo exequente (fl. 72/75), o feito deve prosseguir com 

a análise dos demais pedidos do exequente.

 Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente à fl. 74 em desfavor da executada, no valor da 

última atualização nos autos (fl.76).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

DEFIRO também a consulta junto ao sistema RENAJUD a qual restou 

infrutífera, conforme extrato anexo.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 146945 Nr: 6699-39.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE SOUZA CALIXTO 

SANCHES - OAB:44152/PR, GUNDHER GOMES DUARTE - OAB:OAB/MT 

15.334, IGOR FABRICIO MENEGUELLO - OAB:37741/PR, ODUWALDO DE 

SOUZA CALIXTO - OAB:OAB/PR 11849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Vistos em correição.

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente às fls. 259 em desfavor do executado, no valor 

da última atualização nos autos (fls. 259/v).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).
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Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, no MESMO 

PRAZO DEVERÁ manifestar-se sobre a petição da instituição financeira.

Decorrido o prazo concedido, quedando-se o exequente inerte, e diante 

da nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil, suspenda-se o 

feito, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 

ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo 

de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135231 Nr: 5387-62.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR VENTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224/RS, GILBERTO JOSE CERQUEIRA JÚNIOR - OAB:, ROBER 

CAIO MARTINS RIBEIRO - OAB:14404/MT, ROBERLEY RODRIGUES 

RIBEIRO - OAB:3022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 [...]Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, 

no prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá 

comprovar, se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, 

incisos I e II).Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.Em 

caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.Defiro ainda o 

pedido de pesquisa de veículos em nome do(s) executado(s), via 

RENAJUD. Sobressai-se dos extratos das restrições dos veículos que um 

veículo possui alienação fiduciária, conforme extrato anexo.Desse modo, 

intime-se o exequente se manifeste expressamente quanto ao interesse 

ou não na penhora dos veículos localizados, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Outrossim, intime-se a patrona do exequente para apresentação de 

procuração, no prazo legal.Decorrido o prazo concedido, quedando-se o 

exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo Código de 

Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso III, § 

1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional 

ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento pela 

parte.Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo 

prosseguimento ao feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos 

artigo 921, § 2º, do CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 145736 Nr: 5432-32.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR FABRICIO MENEGUELLO - 

OAB:37741/PR, ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - OAB:OAB/PR 11849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Vistos em correição.

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente às fls. 322 em desfavor do executado, no valor 

da última atualização nos autos (fls. 323).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Defiro ainda o pedido de pesquisa de veículos em nome do(s) 

executado(s), via RENAJUD.

 Sobressai-se do extrato haver 01 (um) veículo encontrado, o qual se 

encontra anexo.

Desse modo, intime-se o exequente se manifeste expressamente quanto 

ao interesse ou não na penhora do veículos localizado, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo concedido, quedando-se o exequente inerte, e diante 

da nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil, suspenda-se o 

feito, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 

ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo 

de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 295452 Nr: 21439-89.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDA RODRIGUES CARPENEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, CONCEDO a antecipação de tutela pretendida para 

DETERMINAR que a parte demandada mantenha, ou ainda, se for o caso, 

reintegre a parte autora no plano de saúde contratado pelo seu falecido 

marido, da forma como contratado (contrato nº 5316307000003008), 

inclusive, mantendo-se os valores conforme os valores atualizados das 

últimas parcelas pagas antes da remissão (Plano de Extensão 

Assistencial), cobertas pelo seguro (fls. 37) no prazo de 72 horas, sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 

30.000,00.Outrossim, em matéria de defesa do consumidor, e 

considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com previsão de 

inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo sumário de 

cognição a ser realizado neste momento processual, tenho que a 

concessão da presente medida, como forma de dar guarida ao 

consumidor hipossuficiente é medida que se impõe.Tendo em vista a 

verossimilhança acima apontada e a condição de hipossuficiência da parte 

requerente, bem como pela facilidade da demandada comprovar a justeza 

do débito impugnado, defiro a inversão do ônus da prova, forte no artigo 

6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do artigo 

334, do Código de Processo Civil, designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 30 de janeiro de 2019 às 13h30min (MT), devendo 

os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada conforme 

pauta fornecida pelo próprio centro.Não obtida à composição ou não 

comparecendo qualquer das partes a audiência, nos termos do artigo 335, 

I, c/c § 4º, do art. 308, ambos do Código de Processo Civil, iniciar-se-á o 

prazo para contestação, e quedando-se o requerido inerte, 
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presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 

conforme artigo 344, do Código de Processo Civil.Constatando-se 

quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, do Código de 

Processo Civil, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 (quinze) 

dias.Cumpra-se. Intime-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147046 Nr: 6803-31.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerida para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas ao contador não oficializado no 

valor de R$ 64,69 (sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), 

devendo este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, 

agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de 

Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob 

pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar 

aos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193588 Nr: 9788-65.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON LUIZ CRISTALINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/SP: 211.648

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

572,00 (quinhentos e setenta e dois reais). Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais) para 

recolhimento da guia de custas, e R$ 300,00 (trezentos reais), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas as quais serão encaminhadas ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao Tabelionato de 

Protesto, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64916 Nr: 6427-21.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO AFONSO DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO SOUZA 

SOUTO - OAB:10056, VICENTE ANTONIO DE MELO - OAB:6.731-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS, PARA SE 

MANIFESTAREM, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NO VALORES DE 

R$1.399,21 E 1.399,21 REAIS, OCASIÃO EM QUE O EXECUTADO DEVERÁ 

COMPROVAR, SE FOR O CASO, QUE AS QUANTIAS TORNADAS 

INDISPONÍVEIS SÃO IMPENHORÁVEIS E/OU EXCESSIVIDADE DA 

PENHORA (NCPC, ART. 854, §3º, INCISOS I E II)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2519 Nr: 1002-62.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TATIANI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:RO/571, SILVIO CESAR DOS SANTOS - OAB:OAB/RO 964

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELA 

PARTE AUTORA AS FLS.808-809, NO Prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155164 Nr: 3781-28.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO WILLIAN LEITE, JAIR DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT, 

JOSEANE DOS SANTOS ROSA - OAB:OAB/MT 16.456, LEANDRO 

CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16308-A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

QUANTO AO PAGAMENTO VOLUNTARIO EFETUADO E JÁ LIBERADO EM 

FAVOR DA AUTORA, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290233 Nr: 17238-54.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BERNARDO DO NASCIMENTO, MARIA 

ALZIRA VIANA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2357 Nr: 532-31.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, PARA 

SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NO VALOR DE R$ 11,56 

REAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174241 Nr: 16099-09.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE CHAGAS DE OLIVEIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT, THIESSA ESTEVES LEITE - OAB:18.386/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA MARIA DE ALMEIDA 

SPILLARI - OAB:DF 15.408, LUCIANA ROSA GOMES - OAB:7848-B/MT, 

TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

563,27 (quinhentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos). Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 268,50 (duzentos e 

sessenta e oito reais e cinquenta centavos) para recolhimento da guia de 

custas, e R$ 294,77 (duzentos e noventa e quatro reais e setenta e sete 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar 

também o pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de 

R$ 73,45(setenta e três reais e quarenta e cinco centavos), devendo este 

último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, 

Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 292209 Nr: 18778-40.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLEN THANILLA DE MELLO, ALAN AMORIM 

DA SILVA SANTOS, WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO LEITE DOS ANJOS - 

OAB:20.977-O/MT

 Vistos,Trata-se de pedido de substituição da prisão preventiva em 

domiciliar, formulado por Ellen Thanilla de Mello, por intermédio de 

advogado constituído nos autos, às fls. 19/30, argumentando que é 

primária, possui residência fixa e três filhas menores de 12 anos, 

acostando aos autos as certidões de nascimento e comprovante de 

residência (fls. 30, 34/36)...Diante disso, considerando os elementos 

probatórios contidos nos autos com relação aos filhos menores:1) 

SUBSTITUO a prisão preventiva decretada em face da indiciada Ellen 

Thanilla de Mello por prisão domiciliar, o que faço com arrimo nos artigos 

317 e 318, V do CPP.2)APLICO as seguintes medidas cautelares diversas 

da prisão, com escopo no artigo 319 do CPP:2.1) COMPARECIMENTO 

mensal em Juízo, para informar e justificar atividades. (CPP, artigo 319, 

inciso I).2.2) PROIBIÇÃO de se ausentar da Comarca por mais de 08 dias, 

sem antes comunicar ao Juízo. (CPP, artigo 319, IV).2.3) RECOLHIMENTO 

domiciliar no período noturno (das 19 horas até às 06h) e nos dias de 

folga, podendo se ausentar em casos de extrema necessidade e com 

autorização judicial (CPP, artigo 319, inciso V).3) EXPEÇA-SE ALVARÁ DE 

SOLTURA em favor da acusada Ellen Thanilla de Mello, se por outro motivo 

não houver de permanecer presa. Conste no Alvará que o 

descumprimento das medidas cautelares acarretará a decretação de 

PRISÃO PREVENTIVA em seu desfavor.4) CIÊNCIA ao Ministério Público e 

ao Defensor da acusada. 5) INTIMEM-SE advogado da acusada (CUJOS 

DADOS DEVERÃO SER INSERIDOS NO APOLO PARA A EFETIVAÇÃO 

DAS INTIMAÇÕES) e a Defensoria Pública, para apresentação das 

defesas (com urgência).Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 225297 Nr: 14492-87.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR LUIZ BARRAVIERA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 Vistos,

 Apesar das laboriosas argumentações defensivas no tocante à(s) 

matéria(s) processual(is), tenho que a análise judicial do alegado demanda 

cognição ampla e mais profunda, razão pela qual a(s) rejeito.

Dessa forma, em consonância com os preceitos processuais da Lei 

11.343/2006 e, entendendo que estão preenchidos os requisitos do art. 41 

do CPP, recebo a Denúncia e designo a audiência de instrução, 

interrogatório e julgamento para o dia 01/02/2019, às 15h 30min.

Nos termos do art. 56 da Lei de Drogas, determino a citação e intimação do 

acusado.

Atente-se a secretaria para a necessidade de intimação das testemunhas 

arroladas na inicial e as apontadas na peça defensiva.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 280795 Nr: 9573-84.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA MIRANDA SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVRADA APARECIDA GAETE 

- OAB:15117

 Vistos,

 Em consonância com os preceitos processuais da Lei 11.343/2006 e, 

entendendo que estão preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, 

recebo a Denúncia e designo a audiência de instrução, interrogatório e 

julgamento para o dia 07/02/2019, às 15h 30mim.

Nos termos do art. 56 da Lei de Drogas, determino a citação e intimação da 

acusada.

Atente-se a secretaria para a necessidade de intimação das testemunhas 

arroladas na inicial e as apontadas na peça defensiva.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173000 Nr: 14609-49.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNELANDIA DA SILVA SOUZA, EBERSON 
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FORTUNATO RAFAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Intimação do patrono do réu Eberson Fortunato Rafael para se manifestar 

quanto ao seu atual endereço, no prazo de 10 (dez) dias.

Ingrid Balconi

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 281929 Nr: 1283-91.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.MIRASSOL DO OESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO XAVIER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE 

SCHMOLLER DE SOUZA - OAB:OAB/RO 7887

 DESPACHO PROFERIDO EM AUDIÊNCIA: “Vistos. 1) Diante do teor do 

ofício de fls. 33, há que se redesignar nova data para realização da 

audiência com a finalidade de ouvir a mencionada testemunha, razão pela 

qual, REDESIGNO sua oitiva para o dia 30 de janeiro de 2019, às 13h10min, 

SAINDO OS PRESENTES INTIMADOS. 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, 

comunicando acerca da redesignação da solenidade. 3) INTIME-SE a 

testemunha IPC Valmir Vieira Castrillon para comparecer à audiência supra 

redesignada, a fim de ser ouvida, sob as penas da lei. 4) Considerando 

que a testemunha se trata de servidor público, COMUNIQUE-SE ao chefe 

da repartição a que serve, na forma do art. 221, § 1º do CPP. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 284685 Nr: 12797-30.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.PORTO DOS GAÚCHOS-MT JUÍZO DA VARA 

ÚNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA DA SILVA COSTA - 

OAB:23320/O

 DESPACHO PROFERIDO EM AUDIÊNCIA: “Vistos. 1) Diante da ausência 

justificada da testemunha PM Dirceu Batista Gomes Filho, REDESIGNO sua 

oitiva para o dia 25 de janeiro de 2019, às 14h10min, SAINDO OS 

PRESENTES INTIMADOS. 2) REQUISITE-SE o comparecimento da 

mencionada testemunha junto ao Comando Militar respectivo. 3) OFICIE-SE 

ao Juízo Deprecante, comunicando acerca da redesignação da 

solenidade. CUMPRA-SE.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 287310 Nr: 15024-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.MIRASSOL DO OESTE-MT, MINISTERIO PUBLICO 

ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS VALERIO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10838

 DESPACHO PROFERIDO EM AUDIÊNCIA: “Vistos. 1) Diante da ausência 

injustificada da vítima Vilma Francisca de Assis e, diante da 

impossibilidade de se realizar sua condução coercitiva nesta data, 

conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça, juntada aos autos nesta 

oportunidade, REDESIGNO sua oitiva para o dia 30 de janeiro de 2019, às 

13:00 horas, SAINDO OS PRESENTES INTIMADOS. 2) EXPEÇA-SE 

MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA da vítima Vilma Francisca de 

Assis. 3) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando acerca da 

redesignação da solenidade. ÀS PROVIDÊNCIAS.”

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 247677 Nr: 14871-91.2017.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS Nº 14871-91.2017.811.0055 - Código 247677

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

RÉU(S): LUAN HENRIQUE NOGUEIRA

INTIMANDO: Indiciado(a): LUAN HENRIQUE NOGUEIRA, Cpf: 03956702174, 

Rg: 2261811-2 SSP Filiação: Antonio Pascal Nogueira e Orlinda Alves de 

Oliveira, data de nascimento: 09/08/1990, brasileiro(a), natural de Tangara 

da serra-MT, solteiro(a), Endereço: ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E 

NÃO SABIDO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Réu acima qualificado acerca da sentença 

condenatória proferida nos autos, abaixo parcialmente transcrita.

SENTENÇA: (...) Ex positis, em consonância com o parecer ministerial de 

fls. 17 dos autos, com fulcro nos artigos 355, incisos I e II c/c art. 487, I, 

ambos do Código de Processo Civil: 1) JULGO PROCEDENTE o pedido e 

RATIFICO a medida liminar deferida em prol da ofendida Franciele Ramos 

de Oliveira. 2) RESSALTO que as medidas terão vigência até o trânsito em 

julgado da sentença de eventual absolvição no processo principal, até a 

extinção da pena, acaso condenado o suposto agressor, ou em caso de 

pedido de revogação formulado pela ofendida. 3) INTIMEM-SE 

pessoalmente o agressor e a vítima desta decisão, CIENTIFICANDO o 

primeiro que em caso de descumprimento poderá ensejar a sua custódia 

cautelar. 4) CIENTIFIQUE-SE a vítima que, se houver descumprimento das 

medidas protetivas ratificadas neste decisum, poderá postular pelo 

desarquivamento e requerer o que entender de direito. Oportunamente, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. CIÊNCIA ao 

Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROBSON CARLOS 

PEREIRA DOS SANTOS, digitei.

Tangará da Serra - MT, 12 de novembro de 2018.

Graziela de Jesus Alves

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 201178 Nr: 15636-33.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 90 DIAS

AUTOS Nº 15636-33.2015.811.0055 - Código 201178

 ESPÉCIE: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RÉU(S): JAIR SOUZA PINTO

INTIMANDO: Réu(s): JAIR SOUZA PINTO, Rg: 0882014-3 SSP MT Filiação: 

Manoel Maximiano Pinto e Augusta Maria Pinto, data de nascimento: 

28/05/1973, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), braçal, 

Endereço: ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Réu acima qualificado acerca da sentença 

condenatória proferida nos autos, abaixo parcialmente transcrita.

SENTENÇA: (...) Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06, e o faço para CONDENAR como 

por condenado tenho o réu Jair Souza Pinto, já qualificado nos autos, nas 

sanções do artigo 155, caput, do Código Penal. (...) Na terceira fase da 
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fixação da pena, não há nem causas de aumentos e nem diminuição da 

pena. Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em dois (02) anos e quatro (04) 

meses de reclusão. Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao 

pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica 

do condenado, ARBITRO em vinte (20) dias-multa, fixando o dia-multa em 

um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso 

(21/09/2015), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo 

previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal. Considerando o 

reconhecimento da reincidência, a pena deverá ser cumprida no REGIME 

INICIAL SEMIABERTO, consoante à alínea “b”, do § 2º, do art. 33 do CP. 

Pelos mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria das 

penas, incabível se faz, igualmente, a substituição da pena por restritiva 

de direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos 

os requisitos legais dos artigos 44 (inciso II) e 77 (inciso I), ambos do CP. 

Outrossim, não obstante o reconhecimento da reincidência, considerando 

o quantum da pena aplicada, bem como o regime prisional imposto, 

CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade do presente decisum. 

Custas pelo acusado, na forma da lei, observando-se que, neste caso, 

está sendo assistido pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, 

DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos políticos do condenado, enquanto 

durarem os efeitos da condenação (artigo 15, III, CF). OFICIE-SE ao 

Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão ventilada. 

Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação. 

Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal). Somente após o trânsito em julgado para ambas as 

partes, EXPEÇA-SE guia de execução DEFINITIVA. COMUNIQUE-SE o Juízo 

da Primeira Vara Criminal desta Comarca acerca do teor da presente 

sentença condenatória, notadamente no executivo de pena tombado sob o 

Código Apolo nº 265701. Após o cumprimento de todas as determinações 

constantes da presente sentença, mormente a expedição guia de 

execução definitiva, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROBSON CARLOS 

PEREIRA DOS SANTOS, digitei.

Tangará da Serra - MT, 12 de novembro de 2018.

Graziela de Jesus Alves

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 173641 Nr: 15393-26.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS AVELINO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 90 DIAS

AUTOS Nº 15393-26.2014.811.0055 – Código 173641

ESPÉCIE: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RÉU(S): FRANCISCO DAS CHAGAS AVELINO DOS SANTOS

INTIMANDO: Réu(s): FRANCISCO DAS CHAGAS AVELINO DOS SANTOS 

Filiação: Maria Arcanjo dos Santos, brasileiro(a), ATUALMENTE EM LOCAL 

INCERTO OU DESCONHECIDO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Réu acima qualificado acerca da sentença 

condenatória proferida nos autos, abaixo parcialmente transcrita.

SENTENÇA: "(...) Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06, e o faço para 

CONDENAR como por condenado tenho o réu Francisco das Chagas 

Avelino dos Santos, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 129, § 

1º, inciso III, c/c §§ 9º e 10, do Código Penal. (...) Todavia, incide-se a 

causa de aumento da pena prevista no § 10 do artigo 129 do Código Penal, 

razão porque ELEVO a pena em 1/3, razão pela qual, encontro, para o 

crime de lesões corporais graves, a pena definitiva de um (01) ano e 

quatro (04) meses de reclusão. A pena deverá ser cumprida em REGIME 

INICIAL ABERTO, para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e 

o seu § 2º, alínea “c” do Código Penal. Descabem, no meu entendimento, a 

concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade, face 

ao não preenchimento, por parte do condenado, dos requisitos legais 

(artigos 44, I e 77, III, ambos do Código Penal). O réu poderá apelar em 

liberdade, uma vez que não se faz presente qualquer dos fundamentos da 

prisão preventiva. Custas pelo acusado, todavia, SUSPENDO a 

exigibilidade pelo prazo de cinco anos, pois o réu é assistido da 

Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, DETERMINO a 

SUSPENSÃO dos direitos políticos do condenado, enquanto durarem os 

efeitos da condenação (artigo 15, III, CF). OFICIE-SE ao Tribunal Regional 

Eleitoral, comunicando sobre a suspensão ventilada. Também após o 

trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem 

como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação. Decorrido o 

prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, LANCE-SE o 

nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição 

Federal). Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, 

EXPEÇA-SE guia de execução DEFINITIVA. Após o cumprimento de todas 

as determinações constantes da presente sentença, mormente a 

expedição guia de execução definitiva, ARQUIVE-SE o presente, mediante 

as baixas e cautelas de praxe. CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública. (...) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se."

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROBSON CARLOS 

PEREIRA DOS SANTOS, digitei.

Tangará da Serra - MT, 12 de novembro de 2018.

Graziela de Jesus Alves

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246476 Nr: 13955-57.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIELTON MALAQUIAS NUNES, GUSTAVO 

ROQUE PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 Certifico para os devidos fins que foi expedida Carta Precatória para 

interrogatório do Réu Gustavo Roque Pereira dos Santos e para as oitivas 

das testemunhas Crenival Rodrigues Ferreira , Jhony Cristian Silva 

Teixeira e Adão Marques Vians, e nesta passo a intimar a defesa para 

que acompanhe o andamento da mesma.

Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 159367 Nr: 8264-04.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE SALGUEIRO, ADRIANO MEDEIROS 

COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CÁSSIO MELLO 

- OAB:14.312-B/MT

 Ex positis, em consonância com a manifestação do parquet (fls. 120/120 

verso):1) DECLARO extinta a punibilidade dos acusados Caroline 

Salgueiro e Adriano Medeiros Couto, já qualificados nos autos, tendo em 

mira que as condições do benefício da suspensão condicional do 

processo foram efetivamente cumpridas, o que faço com supedâneo no 

artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95. 2) Transitada em julgado a presente 

sentença de extinção da punibilidade, ARQUIVEM-SE os autos com as 

devidas baixas na distribuição e no relatório. 3) Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor e aos órgãos de praxe, na forma do artigo 1.453, III, da 

CNGC/MT. 4) Tratando-se de sentença extintiva da punibilidade, 
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dispensável se faz a intimação pessoal dos réus Caroline Salgueiro e 

Adriano Medeiros Couto bastando a de seu advogado, a teor do art. 1.387 

da CNGC/MT. 5) Por fim, havendo objetos apreendidos nos autos, 

proceda-se na forma da CNGC/MT.6) CIÊNCIA ao Ministério Público e ao 

Advogado dos réus. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra, 09 de novembro de 2018.Anna Paula 

Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 160005 Nr: 9460-09.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JUNIOR SCARPATT DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 10.186

 Ex positis:1) DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Paulo Junior 

Scarpatt de Moura já qualificado nos autos, tendo em mira que as 

condições do benefício da suspensão condicional do processo foram 

efetivamente cumpridas, o que faço com supedâneo no artigo 89, § 5º, da 

Lei nº 9.099/95. 2) Transitada em julgado a presente sentença de extinção 

da punibilidade, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas na 

distribuição e no relatório. 3) Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor e aos órgãos de 

praxe, na forma do artigo 1.453, III, da CNGC/MT. 4) Tratando-se de 

sentença extintiva da punibilidade, dispensável se faz a intimação pessoal 

do réu Paulo Junior Scarpatt de Moura bastando a de seu defensor, a teor 

do art. 1.387 da CNGC/MT.5) Por fim, havendo objetos apreendidos nos 

autos, proceda-se na forma da CNGC/MT. 6) CIÊNCIA ao Ministério Público 

e aos defensores de todos os réus do presente 

processo.CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 09 de novembro de 2018.Anna 

Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 246476 Nr: 13955-57.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIELTON MALAQUIAS NUNES, GUSTAVO 

ROQUE PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 Autos nº: 13955-57.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 246476.

Vistos etc.

1) Analisando as respostas apresentadas pelos réus e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DETERMINO O PROSSEGUIMENTO da marcha processual e DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de dezembro de 2018, 

às 13h30min.

2) INTIME-SE o réu Ronielton para comparecimento, a fim de serem 

interrogado, sob pena de revelia.

 3) EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Cuiabá/MT., com a 

finalidade de proceder à INTIMAÇÃO do réu Gustavo acerca da audiência 

supra designada, bem como, para proceder ao interrogatório do sobredito 

réu em dia e hora que houver por bem o Juízo Deprecado designar, 

consignando o prazo de vinte (20) dias, por se tratar de processo de réu 

preso e INTIMANDO-SE ambas as partes acerca da remessa da 

deprecada.

 3.1) A mesma precatória a ser expedida com a finalidade de intimar e 

proceder ao interrogatório do réu Gustavo, também deverá ter por 

finalidade:

 3.1.1) Ouvir a testemunha PM Crenival Rodrigues Ferreira, que se trata de 

militar presto em estabelecimento militar naquela capital.

 3.1.2) Ouvir as testemunhas de defesa Adão Marques Viana e Jhony 

Cristian Silva Teixeira (arroladas às fls. 192).

4) INTIMEM-SE, também para comparecimento à audiência supra 

designada, sob as penas da lei, as testemunhas arroladas em comum na 

denúncia (fls. 01-F) e na resposta (fls. 192), residentes nesta Comarca.

 4.1) Tratando-se de testemunha servidor público (investigador de polícia 

Valmir Vieira Castrillon), COMUNIQUE-SE ao chefe da repartição a que 

servir, na forma do art. 221, § 1º, do CPP.

5) CIÊNCIA ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Defesa técnica 

do réu Ronielton.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 22 de novembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002310-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELLBIS RODRIGUES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

VISTOS. ELLBIS RODRIGUES DA COSTA ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer, com pedido de medida de urgência, em face de 

ESTADO DE MATO GROSSO e ESFAP, aduzindo que concluiu o curso de 

Tecnologia em Segurança Pública em dezembro de 2015 e até a presente 

data não foi expedido o seu diploma. FUNDAMENTO E DECIDO. Do disposto 

no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos 

imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo autor, o pedido, a 

demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio 

de dano. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A problabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 

ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão 

com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a 

análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo 

da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. A 

plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia no fato de que houve 

demonstração suficientemente segura de que o reclamante frequentou 

regularmente o curso oferecido pela reclamada, anexando a certidão de 

conclusão de curso no Id 15882265. Por outro lado, demonstra a 

reclamante, que solicitou urgência na expedição do documento, não sendo 

atendido até a presente data (Id 15882262). Dessa forma, em juízo de rasa 

cognição, não se vislumbra justificativa plausível para que a reclamada se 

negue a expedir o diploma em questão, especialmente diante do longo 

interstício temporal desde que formulado o requerimento extrajudicial. O 

não atendimento do requerimento por lapso temporal tão extenso é 

claramente irrazoável. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de que a 

não expedição do diploma poderá causar prejuízos irreparáveis. Presente, 

pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Em razão disso, 

revela-se muito mais prudente deferir-se a medida postulada já nesta sede 

porque do contrário, se efetivamente o direito do reclamante de receber o 

diploma for confirmado na sentença, este terá suportado um prejuízo de 

grande monta. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a concessão 

de tutela antecipada para o fim de determinar que o reclamado, expeça, no 

prazo de 20 dias, o diploma do curso de TECNOLOGIA EM SEGURANÇA 

PÚBLICA em favor do reclamante Ellbis Rodrigues da Costa. Recebo a 

petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 

7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de 

demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

devem ser citados para comparecimento à audiência de conciliação, é fato 

que os representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao 

referido ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está 

previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato 

processual inútil e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve 

permear procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as 

partes e atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. 

Considerando a forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de 

admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados 
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Especiais, bem como tendo em vista que restarão preservados os 

princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 26 de novembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002478-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA CAROLINA SOARES BEGNIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 07/02/2019, às 10h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002489-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANNA R. CASAGRANDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ALVES (REQUERIDO)

MARIA DOS SANTOS ALVES 73190624100 (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 12/02/2019, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002492-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDA PANUNCIO (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 12/02/2019, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002494-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/02/2019, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002498-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA ROSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/02/2019, às 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001350-62.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ANTONIO MALACO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011003-71.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALO EDUARDO VIEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico o decurso do prazo sem manifestação da executada. Intimo a 

exequente para manifestar nos autos requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001132-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARCELO NORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Executada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002296-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CLEMENTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

eris alves ponde OAB - MT0013830A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação apresentada pelos Reclamados, 

INTIMO a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011059-70.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA BENICIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-30.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Reclamante para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-48.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARCELO NORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a exequente apresentou cálculo atualizado do 

valor executado (ID 16217059), cumpra-se conforme determinado no 

despacho do ID 16087832, INTIMANDO-SE o executado para 

manifestação, no prazo de 10 dias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 31 

de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011366-87.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

POLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RODRIGUES VITA (EXECUTADO)

 

INTIMO o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-48.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARCELO NORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a parte Executada, para, se manifestar no prazo de 10 dias, 

conforme determina o r. Despacho do ID: 16225501.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001619-04.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SEBASTIANA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal. Nos termos do Art. 21, § 1º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 abril de 2018, INTIMO o Advogado FILINTO CORRÊA DA COSTA 

JUNIOR, OAB/MT 11.264 para regularizar a sua habilitação nos autos, no 

prazo legal, sob pena de não conhecimento dos atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001480-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIL JOSE GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico o trânsito em julgado da sentença. INTIMO a Parte Reclamante 

para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVLIN MICHELI DAHMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001655-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IARA GUEDES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERI APARECIDA REDIVO VIEIRA OAB - MT24785/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN GUEDES GRAMORIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER JOSE ALVES OAB - MT24709/O (ADVOGADO(A))
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Certifico a tempestividade da contestação. Intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001658-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DO NASCIMENTO LORENZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da contestação. Intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011742-73.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DRI METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRISERRA PECAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a Executada não se manifestou nos 

autos. INTIMO a Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010517-52.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CIROLUIZ DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GB COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal, bem como se manifestar a respeito da certidão do Sr. Oficial 

de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002567-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Tendo em vista que o fundamento de um dos pedidos está 

baseado na inclusão indevida do nome do reclamante no cadastro de 

restrição ao crédito, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para que junte aos autos comprovante da referida 

inscrição, sob pena de indeferimento da indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de novembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002589-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa que consta 

do comprovante de endereço juntado no Id 16674513, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 27 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002568-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DEUS RIBEIRO CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante ingressou com a presente ação de Obrigação de 

Fazer c.c Indenização por Dano Moral, pleiteando liminarmente a exclusão 

do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob o fundamento de que 

teria renegociado a dívida, obrigação esta que teria sido adimplida há mais 

de um mês. Segundo a inicial, o reclamante possuía um débito no valor de 

R$ 7.697,41, tendo efetuado acordo com a empresa Ativos S.A., no valor 

de R$ 1.036,41, que teria sido quitado no dia 8.10.2018. Para sustentar a 

alegação de novação da dívida, o reclamante informa que teria 

apresentado na Secretaria mídia contendo gravações telefônicas 

comprovando que o único débito junto à reclamada seria o discutido nos 

autos; porém, à inicial foi anexado apenas o comprovante de pagamento 

de Id 16629041, não havendo nada que ateste a apresentação da referida 

mídia nos autos ou na Secretaria do Juizado Especial. Assim, 

considerando a imprescindibilidade da mencionada prova, faculto ao 

reclamante a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que 

junte aos autos a gravação telefônica informada na petição inicial, sob 

pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 27 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

 Portaria n. 67/2018-cnpar -DF

EXMO. DR. CÁSSIO LUÍS FURÍM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando o disposto na Instrução Normativa n. 005/2008/DGTJ, de 

05.08.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

Considerando que a servidora Leila Cristina de Lima Gomes, mat. 8546 

Analista Judiciária, designada para exercer a função de Gestora Judiciária 

da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, estará usufruindo 10 dias 

de férias referente ao exercício, no período de 10 a 19/12/2018.

RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR a servidora Sonia Maziero , mat. 95 23, para exercer a 

função de Gestora Judiciária Substituta da 1ª Vara da Comarca de Lucas 

do Rio Verde, no período de 10 a 19/12/2018.

 Publique-se. Registre. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde, 14 de novembro de 2018.

 Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito Diretor do Foro
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ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

 Portaria n. 67/2018-cnpar -DF

EXMO. DR. CÁSSIO LUÍS FURÍM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando o disposto na Instrução Normativa n. 005/2008/DGTJ, de 

05.08.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

Considerando que a servidora Leila Cristina de Lima Gomes, mat. 8546 

Analista Judiciária, designada para exercer a função de Gestora Judiciária 

da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, estará usufruindo 10 dias 

de férias referente ao exercício, no período de 10 a 19/12/2018.

RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR a servidora Sonia Maziero , mat. 95 23, para exercer a 

função de Gestora Judiciária Substituta da 1ª Vara da Comarca de Lucas 

do Rio Verde, no período de 10 a 19/12/2018.

 Publique-se. Registre. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde, 14 de novembro de 2018.

 Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004563-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. D. L. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LUIS FURIM 

PROCESSO n. 1004563-09.2017.8.11.0045 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: 

[Fixação]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: DANIELA 

DE MORAIS Endereço: rua safira, 1488, teselle junior, LUCAS DO RIO 

VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: GELSON MARCIO 

DE LIMA Endereço: Rua Nelson José Scherer, Q 38 L 09, Bairro Jaime 

Seint Fuji, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO para manifestar-se nos 

autos acerca da diligência do Oficial de Justiça constante no ID 16656712. 

LUCAS DO RIO VERDE, 27 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004554-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR TRENTINI (REQUERIDO)

ANGELA APARECIDA TRENTINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004554-13.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A 

REQUERIDO: WILMAR TRENTINI, ANGELA APARECIDA TRENTINI Vistos 

etc. 1. Providencie-se a redistribuição do presente feito a uma das varas 

com competência em carta precatória cível. 2. Cumpra-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002847-44.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR LUIZ DILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LUIS FURIM 

PROCESSO n. 1002847-44.2017.8.11.0045 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [BANCÁRIOS]->EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA (228) 

POLO ATIVO: Nome: WALDEMAR LUIZ DILL Endereço: Rua Papanduva, 

2329, centro, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: Rua Rio Grande do 

Sul, 93, E, centro, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO para 

manifestar-se nos autos acerca da contestação apresentada. LUCAS DO 

RIO VERDE, 27 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000930-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO AMBROZIO CECILIO 10922838895 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. Não há confirmação de que a citação ocorreu na forma legal, 

vez que o AR não retornou aos autos. Expeça-se nova citação, para 

apresentação de contestação em 15 dias, sob pena de revelia. Dispenso a 

realização de audiência de conciliação pelo CEJUSC, vez que a primeira 

tentativa se mostrou frustrada. Cópia deste despacho deverá acompanhar 

o mandado de citação via postal. Quanto ao pedido para exclusão do 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, temos que o último documento 

juntado pela Autora não indica qualquer apontamento negativo, razão pela 

qual a análise da liminar resta esvaziada. LRV, 27/11/2018. Cássio L. 

Furim - Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004560-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GREGOR ALOIS BORER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FELICIO GARCIA OAB - MT0007297A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA EXATO LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

IMOBILIARIA EXATO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004560-20.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): GREGOR ALOIS BORER RÉU: IMOBILIARIA EXATO LTDA - ME 

Vistos etc. I. Cite-se a requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar as contas exigidas ou contestar a ação, nos termos do artigo 

550 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. II. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002512-88.2018.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Município de Lucas do Rio Verde - MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002512-88.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: OSMAR DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DO MATO 

GROSSO, MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I. Abra-se vistas a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto ao documento juntado à fl. id. 

15852575. II. Após, abra-se vista aos Requeridos, no prazo de 15 (quinze) 

dias para manifestação, e retorne-me conclusos. III. Cumpra-se. Às 

providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000793-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA LISOT KRENTKOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FONTANA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

BRUNA PETRY FLORES (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1000793-08.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Manifeste-se a 

inventariante, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto às ponderações 

realizadas pelo Ministério Público no parecer lançado no Id 16249721. II. 

Em seguida, retornem conclusos. III. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004971-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGISSON JOSE DE CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004971-63.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE EXECUTADO: 

REGISSON JOSE DE CASTRO Vistos etc. I. Processe-se 

independentemente do pagamento de custas, nos termos do artigo 39 da 

Lei nº 6.830/80. II. Cite-se a parte executada para que no prazo de 05 

(cinco) dias efetue o pagamento da dívida ou garanta a execução na 

forma do que dispõe o artigo 9º, da LEF, sob pena de a penhora recair sob 

qualquer bem indicado, exceto os legalmente impenhoráveis. III. Decorrido 

o prazo sem a providência supra, proceda-se a penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação da dívida, observado o procedimento 

previsto no artigo 10 e seguintes da Lei nº 6.830/80. IV. Atente-se o(a) Sr.

(ª) Gestor(a) para as regras de citação escalonadas nos incisos I a IV, do 

artigo 8, da LEF (bem como para o regramento insculpido nos itens 

“6.16.26.48”, “6.16.26.49” e “6.16.26.50”, todos da CNGC), expedindo-se o 

necessário para tanto. V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004965-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J C B DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004965-56.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE EXECUTADO: J C B DA 

SILVA - ME Vistos etc. I. Processe-se independentemente do pagamento 

de custas, nos termos do artigo 39 da Lei nº 6.830/80. II. Cite-se a parte 

executada para que no prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento da 

dívida ou garanta a execução na forma do que dispõe o artigo 9º, da LEF, 

sob pena de a penhora recair sob qualquer bem indicado, exceto os 

legalmente impenhoráveis. III. Decorrido o prazo sem a providência supra, 

proceda-se a penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação 

da dívida, observado o procedimento previsto no artigo 10 e seguintes da 

Lei nº 6.830/80. IV. Atente-se o(a) Sr.(ª) Gestor(a) para as regras de 

citação escalonadas nos incisos I a IV, do artigo 8, da LEF (bem como 

para o regramento insculpido nos itens “6.16.26.48”, “6.16.26.49” e 

“6.16.26.50”, todos da CNGC), expedindo-se o necessário para tanto. V. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004048-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861/O (ADVOGADO(A))

CAROLINA RODRIGUES MIRANDA OAB - MT25062/O-O (ADVOGADO(A))

NADIR JARDIM SANTANA OAB - MT22424/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004048-37.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): ELIZABETE ALVES DOS SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. I. Na esteira do disposto no art. 321, em 

c/c o art. 319, inc. IV e V, art. 324, e art. 292, inc. VI, todos do CPC, 

intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de indicar: a) A correção do valor atribuído à causa, 

que deverá corresponder à soma dos valores dos pedidos cumulados 

(dano moral mais repetição do indébito pretendido). II. Após, venham 

conclusos. III. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003925-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENALDO DIAS MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003925-39.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): RENALDO DIAS MOREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc., I. Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. II. Postergo a análise do pleito liminar para momento 

posterior à contestação, haja vista a necessidade de ouvir o polo passivo 

da demanda. III. Cite-se o Instituto Requerido para que responda à 

presente ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. IV. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora. V. Após, 

intime-se a parte Autora para no prazo legal apresentar impugnação, caso 

queira. VI. Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. VII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. VIII. Às providências. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004092-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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ALEX TOIGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR FERNANDO DA SILVA ALENCAR (RÉU)

VITOR FERNANDO DA SILVA ALENCAR (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004092-56.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): ALEX TOIGO RÉU: VITOR FERNANDO DA SILVA ALENCAR, 

VITOR FERNANDO DA SILVA ALENCAR Vistos etc. I. Apesar da autora se 

intitular como hipossuficiente, inexistem quaisquer elementos capazes de 

demonstrar que o mesmo não possui capacidade de arcar com as custas 

processuais, eis que não trouxe aos autos documentos comprobatórios. II. 

Sendo assim, intime-se o autor para emendar a inicial (art. 321 do CPC), no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, a fim de: 

a) comprovar a miserabilidade econômica aduzida na inicial, juntando 

documentos necessários para a prova de tal fato, sob pena de 

indeferimento do benefício da gratuidade de justiça; III. Intime-se. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004336-82.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERENILDA FELICIA DA COSTA (REQUERENTE)

ANA LEISE ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

DOUGLAS FELICIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANINE CRISTINA RODRIGUES ROCHA OAB - MT24403/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FELICIO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004336-82.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ANA LEISE ALVES DE ARRUDA, ERENILDA FELICIA DA 

COSTA, DOUGLAS FELICIO DA COSTA REQUERIDO: SEBASTIAO FELICIO 

DA COSTA Vistos etc. I. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor, 

na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. II. Por ser jurisdição voluntária, 

oficie-se à agência bancária da caixa Econômica Federal, solicitando 

informações, no prazo de quinze (15) dias, sobre o saldo bancário/ 

resíduo de benefício previdenciário/FGTS/PIS-PASEP existente na conta 

em nome de SEBASTIÃO FELICIO DA COSTA, portador do Rg nº 901154 

SSP/MT, devidamente inscrito no CPF 575.558.187-87. IV. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004410-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004410-39.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. I. Recebo a inicial e 

os documentos que a instrui. II. Dispensada a audiência de conciliação, 

com fulcro no art. 334, §4º, II do CPC. III. Cite-se pessoalmente a parte 

requerida quanto aos termos da petição inicial, consignando que o prazo 

para resposta será de 30 (trinta) dias úteis (CPC, art. 335 c/c art. 183) e 

se iniciará na forma disposta no art. 231 do CPC. Consigne-se no 

mandado, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (CPC, art. 

341 c/c art. 344). IV. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004413-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004413-91.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. I. 

Recebo a inicial e os documentos que a instrui. II. Dispensada a audiência 

de conciliação, com fulcro no art. 334, §4º, II do CPC. III. Cite-se 

pessoalmente a parte requerida quanto aos termos da petição inicial, 

consignando que o prazo para resposta será de 30 (trinta) dias úteis 

(CPC, art. 335 c/c art. 183) e se iniciará na forma disposta no art. 231 do 

CPC. Consigne-se no mandado, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora (CPC, art. 341 c/c art. 344). IV. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004428-60.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FELISBERTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARANHO DE CAMPOS & CAMPOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004428-60.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): GILBERTO FELISBERTO RÉU: MARANHO DE CAMPOS & 

CAMPOS LTDA - ME Vistos etc. I. Apesar do autor se intitular como 

hipossuficiente, inexistem quaisquer elementos capazes de demonstrar 

que o mesmo não possui capacidade de arcar com as custas 

processuais, eis que não trouxe aos autos documentos comprobatórios. II. 

Sendo assim, intime-se o autor para emendar a inicial (art. 321 do CPC), no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, a fim de: 

a) comprovar a miserabilidade econômica aduzida na inicial, juntando 

documentos necessários para a prova de tal fato, sob pena de 

indeferimento do benefício da gratuidade de justiça; b) indicar endereço 

eletrônico; III. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004432-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO DA ROSA VIDAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004432-97.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: EVALDO DA ROSA 

VIDAL Vistos etc. I. Cite-se a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, 
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art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, cientificando-a 

também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. II. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 

executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso a parte 

executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 1.051, do 

CPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 

VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004463-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004463-20.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): JOSE CARLOS DE MATOS RÉU: GOVERNO DO ESTADO DO 

MATO GROSSO Vistos etc. I. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao 

autor, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. II. Proceda-se com a 

citação do requerido quanto aos termos da petição inicial. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 341 c.c 344) e 

que o prazo para oferecer contestação é de quinze (15) dias, cujo termo 

inicial encontra-se delineado no artigo 335 do CPC, entretanto, por se 

tratar de advocacia pública, deve-se atentar-se ao dispositivo no art. 183, 

CPC. III. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004445-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA MARTINHA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSALINO BATISTA RODRIGUES (RÉU)

ANA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004445-96.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): CECILIA MARTINHA DA SILVA RÉU: DEUSALINO BATISTA 

RODRIGUES, ANA Vistos etc. I.Defiro o benefício da assistência judiciária 

gratuita à parte autora. II.Acolho a emenda da inicial. III.Postergo a análise 

do pedido de antecipação de tutela para momento posterior à contestação, 

considerando a necessidade de ouvir o polo passivo da demanda. 

IV.Cite-se o Requerido para que responda a presente ação, no prazo 

legal, se quiser. V.Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 285 e 319). VI.Intime-se a Defensoria quanto à advogada 

constituída nos autos pela parte autora. VII.Providencie a secretaria com o 

cadastro da advogada cuja procuração foi anexada no processo, bem 

como sua habilitação. VIII.Após, intime-se a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar impugnação, caso queira. IX.Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. X.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. XI.Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004714-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GISSELI ROBERTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004714-38.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: GISSELI ROBERTA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA S/A 

Vistos etc. I. Na esteira do disposto no art. 321, em c/c o art. 319, inc. II, e 

art. 287, todos do CPC, intime-se a parte autora para emendar a petição 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de indicar: a) comprovar a 

miserabilidade econômica aduzida na inicial da autora, juntando 

documentos necessários para a prova de tal fato, tais como imposto de 

renda, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça; II. 

Após, retorne-me os autos conclusos. III. Intime-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004767-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004767-19.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: JOSE ROBERTO FARIAS 

Vistos etc. I. Recebo a inicial bem como os documentos que a instrui. II. 

DEFIRO liminarmente a busca e apreensão, visto a demonstração 

documental da mora, pois a parte Requerida foi notificada 

extrajudicialmente a respeito dos débitos vencidos e não pagos (artigo 2º 

do Decreto-lei nº 911/69). III. DETERMINO a realização de restrição judicial 

do veículo objeto da inicial via sistema RENAJUD, nos termos do artigo 3º, 

9º, do Decreto-Lei 911/69, a qual deverá ser retirada após a efetivação da 

apreensão. IV. Expeça-se mandado de busca, apreensão e depósito, na 

forma requerida. V. Feita a apreensão e o depósito, CITE-SE a parte 

Requerida para, EM QUINZE (15) DIAS, contestar ou, PAGAR EM CINCO 

(5) DIAS a integralidade da dívida exigida, requerendo a purgação da 

mora. (artigo 3º, do Decreto-lei n.º 911/69). VI. Cinco dias após executada 

a liminar sem que tenha havido a purgação da mora (certifique-se), 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário (Requerente). VII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002489-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002489-79.2017.8.11.0045. 

AUTOR(A): LEANDRO MARTINS RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Primeiramente certifique-se a Secretaria 

Judicial quanto ao trânsito em julgado da sentença proferida nos autos. II. 

Recebo a petição de fl. id. 14764770 para fins de suspender o presente 

feito ante a apresentação de pedido de habilitação nos autos, embasado 

no art. 689 do Código de Processo Civil, devendo o Instituto Requerido ser 
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intimado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao 

pedido de habilitação das indicadas. III. Após, retorne-me conclusos. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003044-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA CAMILA SCHMIDT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Presentes: Magistrado: Cássio Luís Furim. Promotor de Justiça: José 

Vicente Gonçalves de Souza. Autora: Vera Lucia da Costa. Defensor 

Público: Danilo Augusto Rocha Pinheiro. Requerida: Keila Camila Schmidt. 

ABERTA A AUDIÊNCIA: 1) Dispensou-se o depoimento do interditando 

tendo em vista a comprovada impossibilidade de expressar-se. 2) 

Verifica-se a presença de documentos de ordem médica emitidos por 

médica do SUS com presunção de legitimidade e veracidade da 

informação prestada. Assim sendo é o caso também de dispensar 

realização de perícia médica. 3) Nomeio a faculdade de Direito para 

apresentar defesa em nome do Interditando devendo a mesma ser 

intimada para o ato. 4) Após a defesa vista para a Defensoria e Ministério 

Público e finalmente concluso para sentença. 5) Cumpra-se. NADA MAIS. 

Do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado vai 

devidamente assinado. Eu, que digitei e subscrevi.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000617-63.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FUMEGALI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000617-63.2016.8.11.0045. 

AUTOR(A): SERGIO FUMEGALI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. I.Tendo em vista o vasto lapso temporal em que se 

delonga a presente ação, revogo a nomeação de fl. id. 5615234 e nomeio 

para atuar como expert deste Juízo, com a urgência que o caso requer, o 

Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. II. Intime-se o 

perito acima nomeado para que apresente data e local para início dos 

trabalhos. III. No mais, cumpra-se escrupulosamente o despacho inicial. IV. 

Após retorne-me imediatamente conclusos. V. Cumpra-se. Às 

providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003349-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ISAURA EMILIA DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ESTEVO SILVESTRINI (RÉU)

MARIO ANTONIO SILVESTRINI (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003349-46.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): ISAURA EMILIA DE JESUS RÉU: MARIO ANTONIO SILVESTRINI, 

MARCIO ESTEVO SILVESTRINI Presentes: Magistrado: Cássio Luís Furim. 

Autora: Isaura Emilia de Jesus. Defensor Público: Diogo Madrid Horita. 

ABERTA A AUDIÊNCIA: 1) Tomou-se depoimento da autora e das 

testemunhas apresentadas. 2) Aguarde-se a citação dos requeridos. 3) 

Cumpra-se. NADA MAIS. Do que para constar lavrei o presente termo que 

lido e achado vai devidamente assinado. Eu que o digitei e subscrevi. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000146-13.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JERRI MOSCATO (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000146-13.2017.8.11.0045. 

AUTOR(A): FIAGRIL RÉU: JERRI MOSCATO Vistos etc. I. Defiro pedido de 

fl. id. 4615092. II. Determino a busca do endereço da parte executa nos 

sistemas de informações disponíveis. III. Realizada a pesquisa junto aos 

sistemas disponíveis, e sendo apresentado endereço da parte diverso 

daquele constante nos autos, empreenda a Secretaria Judicial o 

necessário para citação/intimação da parte executada, nos termos do 

disposto na decisão inicial. IV. Outrossim, sendo verificado que o 

endereço informado é o mesmo do constante na última tentativa de 

localização, intime-se o Exequente, via remessa dos autos, para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito. 

V. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002285-69.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LOIDE VALCANAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002285-69.2016.8.11.0045. 

AUTOR(A): LOIDE VALCANAIA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. I. Tendo ocorrido a intimação do 

perito somente agora em 03/10/2018, apesar do vasto lapso temporal 

decorrido, entendo que a carga do presente feito a este gabinete veio de 

maneira equivocada. II. Com as escusas desse juízo pela demora, 

aguarde-se em secretaria pela perícia ou remeta-se o feito ao gabinete 

caso haja manifestação da parte autora, da parte requerida ou inércia do 

perito nomeado por este juízo. III. Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000941-82.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SIDNEI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000941-82.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: VALMIR MOREIRA DA SILVA REQUERIDO: DETRAN 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO, SIDNEI PEREIRA DOS SANTOS Vistos etc. I. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor, na forma do artigo 98 e 
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seguintes do CPC. II. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, providencie o CPF do Requerido Sidnei Pereira dos Santos. 

III. Independente, desde já, proceda-se com a citação dos demais 

requeridos quanto aos termos da petição inicial. Consigne-se no mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 341 c.c 344) e que o 

prazo para oferecer contestação é de quinze (15) dias, cujo termo inicial 

encontra-se delineado no artigo 335 do CPC, entretanto, por se tratar de 

advocacia pública, deve-se atentar-se ao dispositivo no art. 183, CPC. IV. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000594-20.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDILIA ZOTTIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000594-20.2016.8.11.0045. 

AUTOR(A): EDILIA ZOTTIS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos etc. I. Tendo em vista o vasto lapso temporal em que 

se delonga a presente ação, revogo a nomeação de fl. id. 1412330 e 

nomeio para atuar como expert deste Juízo, com a urgência que o caso 

requer, o Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. II. Intime-se o 

perito acima nomeado para que apresente data e local para início dos 

trabalhos. III. No mais, cumpra-se escrupulosamente o despacho inicial. IV. 

Após retorne-me imediatamente conclusos. V. Cumpra-se. Às 

providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000991-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAMONA SALINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000991-45.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: RAMONA SALINA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Tendo em vista o vasto lapso temporal em 

que se delonga a presente ação, revogo a nomeação de fl. id. 8065176 e 

nomeio para atuar como expert deste Juízo, com a urgência que o caso 

requer, o Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. II. Intime-se o 

perito acima nomeado para que apresente data e local para início dos 

trabalhos. III. No mais, cumpra-se escrupulosamente o despacho inicial. IV. 

Após retorne-me imediatamente conclusos. V. Cumpra-se. Às 

providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001013-06.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR RODRIGUES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001013-06.2017.8.11.0045. 

AUTOR(A): VITOR RODRIGUES DE CARVALHO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. I. De acordo com o 

§8º da Lei 13.457/2017, fixo o prazo estimado de duração do benefício de 

365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da presente intimação, a 

fim de que encerre-se a demanda sem prejuízo ao requerente. Tenho que 

este tempo será hábil para a realização dos atos processuais até a 

sentença. II. Decorrido vasto lapso temporal da intimação do médico por 

ora nomeado, renuncio o mesmo e nomeio para atuar como expert deste 

Juízo, o Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o perito 

aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 

(duzentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi 

convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com 

base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos 

periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data 

estimada em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a 

data possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa 

fixar o prazo estimado para a duração do benefício. III. Intime-se o perito 

anterior acerca da revogação, para que não realize a perícia porventura 

agendada, certificando o ocorrido nos autos. IV. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo sucessivo de 10 

(dez) dias. V. Intime-se as partes da presente decisão. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002988-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002988-63.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: VALDETE OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Altere-se o registro do feito 

para constar que doravante se tratará de “cumprimento de sentença”. II. 

Após, havendo demonstrativo discriminado do crédito na forma delineada 

pelo art. 534 do CPC, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis (art. 219 do CPC) e nos 

próprios autos, impugnar a execução, atentando-se ao disposto no art. 

535 do CPC. III. Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se caso 

não haja o oferecimento de impugnação, e retornem os autos conclusos 

para deliberação. IV. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003514-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL LUIS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT18857/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SILVA MACHADO OAB - MT19842/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 
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RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003514-93.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): MIGUEL LUIS DE CARVALHO RÉU: PAULO HENRIQUE DE 

SOUZA Vistos etc. I. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente (CPC, art. 700). II. Defiro a expedição do mandado, 

nos termos pedidos na inicial, concedendo à parte requerida o prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (CPC, art. 

701), ficando isenta do pagamento de custas processuais caso cumpra o 

mandado no prazo (CPC, art. 700, § 1º). III. Conste ainda do mandado que, 

no mesmo prazo acima assinalado, a parte requerida poderá opor 

embargos (CPC, art. 702), e que, caso não haja o cumprimento do 

mandado e nem a apresentação de embargos, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade (CPC, art. 701, § 2º). IV. Intime-se. Cumpra-se. Defiro a 

gratuidade Lucas do Rio Verde-MT, 27 de novembro de 2018. Cássio Luís 

Furim - Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002978-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR CARLOS OLSON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002978-19.2017.8.11.0045. 

AUTOR(A): ODAIR CARLOS OLSON RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. I. Tendo sido apresentada 

contestação às fls. id. 15727517, intime-se a parte autora para que, 

querendo, no prazo legal, apresente impugnação a contestação. II. Após, 

retorne-me conclusos para sentença. III. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003472-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003472-44.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: EVA MARIA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Considerando que até a presente data 

não houve citação/intimação do instituto requerido, não havendo mais 

tempo hábil para tal na pauta de audiência desse ano, redesigno o ato 

para data de 26/02/2019, às 14h30m. II. Expeça-se o necessário quanto 

aos termos do despacho inicial. III. Intimem-se. Cumpram-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 109602 Nr: 3713-40.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA CECHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO JOSÉ DALLABRIDA 

ALMEIDA - OAB:17.342/MT, ANDRÉ PEZZINI - OAB:13.844-A/MT, 

VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT, VERA LÚCIA 

MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Código 109602.

Vistos etc.

I. Atualiza-se a representação processual da requerida, conforme 

substabelecimento apresentado às f. 496/497, e, em seguida, intime-a 

para o depósito de 50% dos honorários periciais (R$ 1.250,00), no prazo 

máximo de 10 (dez) dias. A outra metade será paga conforme deliberado 

no item XXV de f. 487.

 II. Realizado o depósito, defiro o imediato levantamento em favor do Sr. 

Perito, que deverá indicar os dados bancários necessários.

 III. No mais, cumpra-se conforme disposto no item XXVII e seguintes de f. 

487/488.

 IV. Cumpra-se. Às providências.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 121034 Nr: 1093-21.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGH, CARLA GRAZIELA HIOR HARTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Norte de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA FERREIRA RODRIGUES 

- OAB:41134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318/A, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:12089/MT

 Código 121034.

Vistos etc.

I. Denota-se que não existem questões preliminares a serem analisadas, 

tampouco nulidades a serem pronunciadas.

II. Destaco que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo 

(CPC, art. 354) ou de julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355), razão 

pela qual fixo os seguintes pontos controvertidos (CPC, art. 357, II): a) 

limites de cobertura contratados b) parâmetros que baseiam o reembolso 

parcial; c) demais pontos que sejam verificados no decorrer da instrução 

pelo juízo como sendo de interesse para o deslinde da causa.

III. Julgo, ainda, o processo saneado, uma vez que presentes se fazem os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

como as condições para o exercício da ação, remetendo-o à fase 

instrutória.

 IV. A parte requerida postulou pelo depoimento pessoal do requerente, 

prova documental, prova pericial e prova testemunhal (f. 382/384), ao 

passo que a parte autora postulou pela prova testemunhal, depoimento 

pessoal das partes e a possibilidade de requisição e juntada de novos 

documentos.

V. Nos termos do disposto no art. 385 do CPC, compete à parte requerer o 

depoimento pessoal da outra parte, sem prejuízo do poder do juiz de 

ordená-lo de ofício, sendo incabível a qualquer das partes exigir o seu 

próprio depoimento.

VI. Tendo o magistrado ampla liberdade para analisar a conveniência e a 

necessidade da produção de provas, considerando a existência de 

elementos autossuficientes em relação às questões de fato ou de direito 

vertidas no processo, sem que isso implique no cerceamento do direito de 

defesa, indefiro o pedido de prova pericial postulado pela parte requerida 

vez que trata-se de cláusula contratual, sendo esta matéria de direito, não 

havendo que se falar em medição de cobrança de coparticipação.

VII. Defiro as demais provas postuladas, vez que úteis e tempestivamente 

pleiteadas, e, para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para 

a data de 07/02/2019 às 15h30min.

 VIII. Intime-se a parte autora através de seu advogado para 

comparecimento e o requerido para que envie representante legal que 

tenha conhecimento dos fatos no dia da audiência, advertindo-os das 

consequências e presunções advindas da ausência ao ato.

IX. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes, querendo, 

apresentem rol de testemunhas.

 X. Ficam advertidas as partes de que compete aos seus respectivos 

advogados informar e intimar as testemunhas acerca da data da audiência 

(art. 455, do CPC), devendo a intimação ser realizada por carta com aviso 

de recebimento e juntada aos autos com 03 (três) dias de antecedência da 
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data da audiência (art. 455, §1º, do CPC).

XI. A inércia na intimação das testemunhas importará na desistência da 

inquirição da testemunha (art. 455, §3º, do CPC).

XII. Intime-se a parte requerente para que, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se acerca dos documentos juntados às fls. 

386/405.

XIII. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde, 16 de Novembro de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85748 Nr: 5400-57.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINA ZANELLA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 85748.

Vistos etc.

I. Considerando que o INSS não impugnou a execução, e levando por 

estima que o valor em execução não ultrapassa o teto constitucional para 

requisição de pequeno valor, nos termos do art. 535, § 3º, inciso II, do 

CPC, em c/c o art. 100, §§ 3º e 4º, da CF, expeça-se:

a) Requisição de RPV em favor da exequente Sabina Zanella Barreto no 

valor de R$ 55.763,29;

b) Requisição de RPV em favor do advogado Lucas Fratari da Silveira 

Tavares, no valor de R$ 5.474,83, com espeque na súmula vinculante nº 

47.

 II. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da expedição do ofício 

requisitório, intime-se a parte exequente para informar, em 10 (dez) dias, 

se ocorreu o pagamento do RPV.

III. Em caso positivo, arquivem-se os autos.

Lucas do Rio Verde-MT, 21 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 40557 Nr: 863-52.2011.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGV, JAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS DO PROCESSO Nº 863-52.2011.811.0045 - CÓDIGO 40557.

Vistos etc.

1. Trata-se de “Ação de Exoneração de Alimentos Com Pedido de Liminar” 

ajuizada por FERNANDO DE OLIVEIRA VIEIRA em face de LUCAS 

GUIMARÃES VIEIRA, representado por sua genitora JOSELY ALVES 

GUIMARÃES, todos qualificados nos autos, onde o autor, o qual alega 

estar residindo com o menor desde dezembro de 2010, afirma que os 

alimentos que foram fixados ao filho menor no importe de 22%, são 

descontados diretamente em folha de pagamento.

Alega que apesar do menor estar sob sua guarda e cuidados o valor 

ainda vem sendo descontado e depositado na conta da genitora do 

requerido e esta, por sua vez, não esta repassando o valor ao autor.

 Com a inicial vieram os documentos de f. 12/19.

Pela decisão inicial de f. 20 foi deferida a liminar postulada, para fim de 

suspender a obrigação alimentar do requerente até o julgamento do mérito 

da demanda.

 Apesar de realizada busca de endereço em sistema (fl. 52), a Requerida 

se deu por citada em cartório na Comarca de Cuiabá como infere-se a 

certidão de fl. 62, tendo deixado decorrer o prazo para apresentação de 

defesa (fl. 63).

2. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO.

Não foram levantadas preliminares, de sorte que passo diretamente ao 

exame do mérito.

 De efeito, como característica natural dos alimentos — verba 

representada através de valor que deve ser arbitrado de acordo com a 

instituição de um liame de proporcionalidade a ser traçado entre a 

necessidade de quem o postula e a possibilidade de quem é chamado a 

prestá-la (art. 1.694, § 1.º do Código Civil de 2002), e as oscilações 

econômico-financeiras que as partes envolvidas podem, no seu estado 

potencial, padecer durante a continuidade obrigacional — a pensão 

alimentícia pode sofrer modificações quantitativas e/ou qualitativas, sem 

embargo da existência de decisão judicial que tenha provocado coisa 

julgada material.

 A obrigação alimentar, em função dos atributos da continuidade e 

periodicidade que lhe são inerentes, traz impresso na sua essência a 

cláusula ‘rebus sic stantibus’, de tal sorte que o valor representado pelo 

seu ‘quantum’ tem a sua permanência intacta enquanto as condições 

factuais subjacentes de necessidade/possibilidade e proporcionalidade se 

manterem incólumes.

 Do contrário, se sobrevier alterações depreciativas ou valorativas das 

condições econômicas de quem paga ou de quem aufere os alimentos, 

poderá o interessado, rever as bases obrigacionais anteriormente fixadas, 

para o fim de promover a majoração, redução ou exoneração do encargo, 

conforme as nuances que circundam os fatos. Interpretação do conteúdo 

normativo do art. 1.699 do Código Civil, c/c art. 13 e art. 15, ambos da Lei 

n.º 5.478/1968, e art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Partindo da premissa consistente no fato de que a redução, a majoração 

ou a exoneração do encargo alimentar tão somente se afigura viável na 

hipótese em que sobrevier modificação na situação econômico-financeira 

de quem paga ou de quem aufere os alimentos, o cerne da presente ação 

está em se saber se o autor esta exercendo a guarda fática do menor, e, 

lado outro, para a viabilidade do pedido de exoneração desponta a 

necessidade de restar demonstrada a desnecessidade de a requerida 

Pamela persistir auferindo os alimentos.

Pois bem. Compulsando o acervo de provas existentes no processo, há 

indícios de que o menor esta residindo com o seu genitor.

 3. Ante o exposto, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, 

para o fim de, confirmar a liminar deferida às f. 20, e determinar a 

exoneração do requerente do encargo de prestar alimentos ao requerido 

porquanto o menor residir com o requerente.

 3.1. Oficie-se com urgência o empregador do requerido.

 3.2. Pelo princípio da sucumbência, condeno os requeridos no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do Código 

de Processo Civil.

3.3. Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, arquive-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 16 de novembro de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 87585 Nr: 1418-98.2013.811.0045

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCY AVILA, ORDALINA PAIM AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA R. DANTAS - 

OAB:8.140/B, ALANDARC DA ROSA DANTAS - OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 87585.

Vistos etc.

I. Defiro como requer a fl. 102.

II. Expeça-se o necessário.

III. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 113834 Nr: 6024-04.2015.811.0045
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 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELINO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 6024-04.2015.811.0045 - CÓDIGO: 113834

Vistos etc.

I. Cuida-se de ação que visa à retificação do registro civil do autor Joselino 

de Almeida para fazer constar em sua certidão de nascimento, a data de 

nascimento correta, bem como retificação de seu nome e do nome da avó 

paterna.

 Vieram os autos conclusos. É relatório. Fundamento. Decido.

Como se sabe, de acordo com a LRP, regra geral, o registro civil é 

imutável.

No entanto, a própria Lei de regência, em seu artigo 109, autoriza a 

retificação do registro em caso de inexatidões, erros, ou pretensão de 

alteração do nome pelas situações descritas no artigo 58 do mesmo 

diploma. Vejamos:

 "Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique 

assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e 

instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o 

ordene ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo 

de cinco dias, que correrá em cartório”.

 II. No caso, conforme verifica-se pela documentação juntada pelo autor, 

em especial a cópia da certidão de nascimento original juntada aos autos, 

nota-se que ao emitir a 2ª via do documento, tanto pela primeira como pela 

segunda vez, o cartório responsável insurgiu em erro material. Assim, da 

forma que se apresenta a situação, entendo que a procedência do pedido 

é medida que se impõe.

III. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido aduzido pela parte requerente, para determinar a retificação de 

sua certidão de nascimento, fazendo constar a seguinte modificação no 

nome do autor: JOSELINO DE ALMEIDA, nascido em 23/10/1970 sendo sua 

avó paterna MARFIZA MARQUES, mantendo inalterados os demais dados.

IV. Sem custas ante a gratuidade de justiça.

V. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado ao 

Cartório de Registro Civil competente.

 VI. Cumpridas todas as determinações, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

Lucas do Rio Verde, 20 de Novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 15181 Nr: 1078-38.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINO ROBERTO PINTO ALVES, CARLOS 

ALBERTO SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDOREMA VIANA REGINATO 

- OAB:3.500-B, VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - OAB:4130

 CÓDIGO 15181.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

providencie o preparo quanto ao prosseguimento do feito ou manifeste-se 

pelo que entender de direito.

 II. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 15 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 81424 Nr: 638-95.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES PEREIRA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT. 1662135

 Código 81424.

Vistos etc.

I. Se o INSS revogou o benefício da autora após perícia de revisão (art. 

101 da Lei nº 8.213/91) se faz necessário o ajuizamento de nova ação, e 

não providências no presente feito, onde a autora já recebeu a totalidade 

das prestações atrasadas que fazia jus.

 II. Sendo assim, indefiro o pedido de f. 148.

 III. Arquive-se.

 IV. Cumpra-se. Às providências.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 33008 Nr: 2853-49.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - 

OAB:4130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449-O/MT

 CÓDIGO 33008.

Vistos etc.

I. Tendo o presente feito estar em fase de cumprimento de sentença, 

proceda-se com o desapensamento do mesmo em relação aos demais 

autos momentaneamente em apenso.

 II. Após, altere-se o registro do feito para constar eu doravante se tratará 

de “cumprimento de sentença”, devendo constar como Exequente Vicente 

Aparecido Francisco Costa e como parte Executada Marlene da Silva 

Alves.

III. Em seguida, devidamente cumpridas deliberações supra, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto 

ao prosseguimento do feito.

 IV. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 15 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 104646 Nr: 1092-70.2015.811.0045

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE MENSCH CALLAI, ANE CARINE CALLAI, 

JULIANA CALLAI DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOSÉ CALLAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 1092-70.2015.811.0045. - CÓDIGO 104646

Vistos etc.

1. Procedeu-se a abertura deste inventário pelo rito de Arrolamento 

Sumário, em face do óbito do de cujus JOÃO JOSÉ CALLAI, tendo como 

indicação de inventariante a requerente Janete Mensch Callai, com o 

devido consentimento das herdeiras Ane Carine Callai e Juliana Callai de 

Andrade, objetivando a homologação do plano de partilha apresentado 

com a inicial.

 Em atendimento à decisão inicial proferida a fl. 40, às fls. 50/58 a meeira 

fez as primeiras declarações, tendo assinado o termo de compromisso à 

fl. 41.

Devidamente intimados a se manifestar a Fazenda Pública Municipal (fl. 
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59), Fazenda Pública Estadual (fl. 63) e o Ministério Público (fl. 71/72) não 

manifestaram interesse.

2. É o sucinto relatório. Decido.

 Conforme relatado, trata-se de processo de inventário pelo rito de 

arrolamento sumário por não haver divergência e muito menos interesse 

de incapaz, em face dos bens inventariados/partilhados amigavelmente.

Assim sendo, não vislumbro óbices à imediata conclusão, com a prolação 

de sentença e efetiva prestação jurisdicional, mesmo porque, nos termos 

do art. 662 do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas 

questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas 

judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade 

dos bens do espólio.”

Menciono, ainda, por oportuno, o seguinte precedente:

“O Código de Processo Civil de 2015, buscando simplificar o procedimento 

de arrolamento sumário, permitiu que o recolhimento dos tributos 

incidentes sobre a transmissão causa mortis viessem a se dar 

posteriormente ao trânsito da sentença homologatória, intimando-se o 

fisco para o lançamento administrativo. Inteligência do art. 659, § 2º do 

CPC/2015. RECURSO PROVIDO.” (TJSP - Relatora Rosangela Telles; Órgão 

julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; julgamento: 15/09/2016).

No mesmo sentido também já decidiu o e. TJMG:

“...Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, descabe a 

determinação de juntada de certidão de homologação/isenção do ITCD de 

forma antecipada, pois somente após a homologação da partilha o Fisco 

será intimado para providenciar o lançamento administrativo do imposto, a 

teor dos artigos 659, §2° e 662, §2°, ambos do CPC/2015 - Recurso 

provido.” (TJMG – RAI Cv 1.0000.16.066829-9/001, 4ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 10/11/2016).

No referido julgado consta inclusive o seguinte fundamento:

“No CPC/73, para que houvesse a expedição do formal de partilha e 

expedição de alvarás, na forma do arrolamento sumário, era necessária a 

comprovação do pagamento de todos os tributos relativos aos bens do 

espólio.

 (...)

Agora, (CPC/15) após o trânsito em julgado da sentença de homologação 

de partilha, será lavrado o formal de partilha, e, em seguida expedidos os 

alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, e, somente 

após será determinada a intimação do Fisco para o lançamento 

administrativo do imposto.”

 Se não bastasse, conforme bem explica o douto jurista Cristiano Imhof, 

em observância ao vigente Código de Processo Civil:

“O legislador substituiu a frase ‘só serão expedidos e entregues às partes 

após a comprovação, verificada pela Fazenda Pública, do pagamento de 

todos os tributos’ por ‘intimando-se o fisco para lançamento administrativo 

do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, 

conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2º do art. 626”. 

(cf. IMHOF, Cristiano et alli. Novo Código de Processo Civil Comentado. Rio 

de Janeiro: Lumen Iuris, 2015. p. 625)

3. Diante do exposto, com fundamento no art. 2.015 do Código Civil, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a partilha constante à fl. 99, salvo erro ou omissão e eventual 

direito de terceiro.

3.1. Decorrido o trânsito em julgado, certifique-se e expeça-se formal de 

partilha, carta de adjudicação e/ou alvará(s), condicionando ainda 

eventual registro/transferência à comprovação do pagamento dos tributos 

ou isenção, pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002 

e do CPC (art. 662), bem como da Lei 6015/73, art. 143.

3.2. Cumpridas as determinações supra, cientifiquem a Fazenda Pública 

“para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros 

tributos porventura incidentes”, (art. 659 § 2º CPC), bem como da Lei 

6015/73, art. 143.

3.3. Após, arquivem os autos com as cautelas de estilo, anotações e 

baixas.

3.4. Cumpra-se, com a observância das formas e prazos legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 15 de novembro de 2018.

Cássio Luís Furim

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 121941 Nr: 1578-21.2016.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CST, KCSTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDA, EJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CID ROBSON BOLONHESE - 

OAB:11699/MT

 CÓDIGO 121941.

Vistos etc.

I. Inicialmente, deixo de aplicar os efeitos da revelia ao requerido, visto 

tratar-se de direitos indisponíveis (art. 345, II, CPC).

II. No mais, estando presentes os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem como subsistindo as 

condições da ação e não havendo preliminares a decidir nem nulidades a 

sanar, declaro o processo saneado, remetendo-o à fase instrutória.

III. Determino a produção de testemunhal e depoimento pessoal das partes, 

sob pena de confissão.

IV. Para a prova oral, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 13/03/2019, às 16h00m.

 V. O rol de testemunhas deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a 

contar da intimação desta decisão. Intimem-se as testemunhas 

tempestivamente arroladas.

 VI. Determino a realização de estudo psicossocial, com o núcleo familiar 

em questão, devendo ser averiguado se há indícios de atos de alienação 

parental e quem os vem praticando, bem quem reúne boas condições 

quanto ao exercício da guarda da criança.

 VII. Intimem-se pessoalmente as partes.

VIII. Notifiquem-se a Defensoria Pública e Ministério Público.

IX. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 23 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 93288 Nr: 484-09.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÚNICA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, 

JAIR BARCELLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 93288.

Vistos etc.

I. Defiro pedido de fl. 111.

 II. Cumpra-se independentemente de diligência, consoante decisão 

monocrática da Ministra Laurita Vaz, nos autos nº SS 2899 

(2017/0159664-5) – STJ, haja vista isenção deferida quanto ao pagamento 

aos oficiais de justiça a Fazenda Pública (União, Estado e Município) 

permanecer incólume até segunda ordem.

III. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83698 Nr: 3196-40.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BARBERO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAINE FEIJO MACEDO 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT.1874419

 Certifico que os autos, encontram-se aguardando resposta do oficio para 

pagamento de RPV/PRECATÓRIO.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111168 Nr: 4503-24.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PKN, CMBDS, PKJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, WILLIAM 

ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ALINE DAL MOLIN - OAB:15887/MT, ANDRÉIA 

LEHNEN - OAB:10.752-B/MT

 Desentranhar

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, desentranhei os autos de código 

124449, Embargos à Execução, a fim de encaminha-lo para julgamento do 

Recurso de Apelação

 Lucas do Rio Verde - MT, 26 de novembro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124449 Nr: 2747-43.2016.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO KERECZ NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DAL MOLIN - 

OAB:15887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, 

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 Desentranhar

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, desentranhei estes autos, a fim de 

encaminh-lo para julgamento do Recurso de Apelação.

 Lucas do Rio Verde - MT, 26 de novembro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 83242 Nr: 2722-69.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAECL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331, KLEBER GIOVELLI - OAB:14392-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN C. RAHMAN MÜHL - 

OAB:4.624/MT, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MÜHL - OAB:4624

 CÓDIGO 83242.

Vistos etc.

I. Expeça-se a Secretaria Judicial Carta de Adjudicação dos imóveis 

constantes nas matrículas nº 15.492 e 15.493 em favor da parte autora, 

sendo dispensada a apresentação de certidões de antigos proprietários, 

como já determinado nos autos em sentença proferida às fls. 143/146.

II. Outrossim, defiro desde já o pedido de penhora/bloqueio sobre ativos 

financeiros encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte 

executada até o limite do crédito indicado na execução, por meio de 

penhora on line via BACENJUD.

III. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

IV. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 V. Ao final de todo expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

VI. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, 12 de Setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 108283 Nr: 2981-59.2015.811.0045

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADOPNEUS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS 

EIRELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGNOR & CIA LTDA ME, JOÃO LUIZ SIGNOR, 

OSMAR RIEWE, RODRIGO RIEWE, SIGNOR & SIGNOR LTDA, JS DIESEL 

MECÂNICA E AUTOPEÇAS, MAIDI GLACI SIGNOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE 

OLIVEIRA - OAB:63.036/PR, ANDRE EDUARDO BRAVO - OAB:61.516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 108283

Vistos etc.

I. Instaurado o incidente, de desconsideração de personalidade jurídica, 

cite-se os executados, nos moldes do art. 135, do CPC, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestem-se e requeiram as provas cabíveis com 

suas justificativas.

II. Cite-se ainda as partes executadas para que efetuem o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829, 

caput), ou indiquem bens passíveis de penhora, cientificando-as também 

de que poderão opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC.

 III. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º).

IV. Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a ser cumprida pelo oficial de justiça tão logo verificado o não 

pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação 

da parte executada (CPC, art. 829, § 1º).

 V. Não sendo encontrada a parte executada, o oficial de justiça deverá 

arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

promovendo-se, na sequência, o procedimento inserto no § 1º do art. 830 

do CPC.

VI. Defiro pedido de nova tentativa de citação do Executado Rodrigo 

Riewe, devendo esta ocorrer no endereço indicado à fl. 118.v.

VII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 27 de novembro de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14314 Nr: 217-52.2005.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÉSSICA DAGUETTI, FRANCIELI DAGHETTI, MAYKELLI 

DAGHETTI, TEREZINHA GONÇALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR RUHOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CÉLIA DE JÚLIO - 

OAB:13227

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALTAIR RUHOFF, 

para devolução dos autos nº 217-52.2005.811.0045, Protocolo 14314, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004677-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRI RODRIGUES DE MACEDO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004677-11.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MAIRI RODRIGUES DE MACEDO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária 

com pedido de restabelecimento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez c.c tutela antecipada. Decido. Inicialmente, defiro o 

processamento gratuito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão de tutela de urgência, 

nesse momento, encontra guarida. Conforme se extrai da dicção do artigo 

300 do novel Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada 

tutela de urgência, imprescindível se mostra a demonstração de 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Pois bem. No que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da 

Lei 8.213/91: Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 dias consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 

25: Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência: I – 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; 

(…) Percebe-se assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) 

da incapacidade para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. 

Quanto ao período de carência, verifico que a parte autora encontrou-se 

em gozo do benefício de auxílio-doença até a data de 15/10/2018, 

suprindo, portanto, o período de carência e a qualidade de segurada nos 

termos do artigo 15, inciso I, da Lei 8.213/91 (fumus bonis iuris – 

probabilidade do direito): “Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, 

independentemente de contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em 

gozo de benefício;” Por outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, 

tenho que, no caso, encontra-se presente a plausibilidade do direito 

substancial invocado a revelar que a parte autora encontra-se acometida 

de patologias que possam vir a impedir, nesse momento, de exercer o 

labor para o qual se encontrava habituado e apto. Isso porque, malgrado a 

decisão do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, segundo a qual 

restou demonstrada a inexistência de incapacidade laborativa, há 

atestados médicos recentes, comprovando, em princípio, que ainda 

persistem os mesmos problemas de saúde e incapacidade. Logo, entendo 

presente o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo), uma vez que o cerceamento do recebimento do benefício 

impedirá que a parte autora possa se alimentar e até mesmo adquirir 

medicamentos. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para 

o fim de determinar ao INSS que restabeleça o auxílio doença à parte 

autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). a) O nome da segurada: Mairi Rodrigues de Macedo Hungria 

Pinto; b) O benefício concedido: Auxílio-doença; c) CPF: 929.991.311-00; 

d) A renda mensal atual: Não consta; e) Data do início do pagamento: 30 

(trinta) dias da data da intimação da decisão, vez que deferida neste ato à 

antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se e notifique-se o Instituto 

requerido quanto ao conteúdo da presente. Antes, porém, de determinar a 

citação do Instituto requerido, seguindo posicionamento doutrinário recente 

DEFIRO a realização antecipada de perícia médica. Com efeito, para a 

realização da perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o 

Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, devendo apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias a contar do início dos trabalhos. Caso o Perito 

aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos 

termos da Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de 

outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal. Os quesitos da parte 

autora já se encontram aos autos. Por outro lado, em relação aos quesitos 

do INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo 

Instituto requerido nas demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a 

Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, 

que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios 

da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Consigne-se 

no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente. Intimem-se as 

partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004762-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - MT25802/O 

(ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004762-94.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ISABEL OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária 

com pedido de restabelecimento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez c.c tutela antecipada. Decido. Inicialmente, defiro o 

processamento gratuito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão de tutela de urgência, 

nesse momento, encontra guarida. Conforme se extrai da dicção do artigo 

300 do novel Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada 

tutela de urgência, imprescindível se mostra a demonstração de 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Pois bem. No que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da 

Lei 8.213/91: Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 dias consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 

25: Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência: I – 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; 

(…) Percebe-se assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) 

da incapacidade para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. 

Quanto ao período de carência, verifico que a parte autora encontrou-se 

em gozo do benefício de auxílio-doença até a data de 30/06/2018, 

suprindo, portanto, o período de carência e a qualidade de segurada nos 

termos do artigo 15, inciso I, da Lei 8.213/91 (fumus bonis iuris – 

probabilidade do direito): “Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, 

independentemente de contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em 

gozo de benefício;” Por outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, 

tenho que, no caso, encontra-se presente a plausibilidade do direito 

substancial invocado a revelar que a parte autora encontra-se acometida 

de patologias que possam vir a impedir, nesse momento, de exercer o 

labor para o qual se encontrava habituado e apto. Isso porque, malgrado a 

decisão do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, segundo a qual 

restou demonstrada a inexistência de incapacidade laborativa, há 

atestados médicos recentes, comprovando, em princípio, que ainda 

persistem os mesmos problemas de saúde e incapacidade. Logo, entendo 

presente o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo), uma vez que o cerceamento do recebimento do benefício 
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impedirá que a parte autora possa se alimentar e até mesmo adquirir 

medicamentos. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para 

o fim de determinar ao INSS que restabeleça o auxílio doença à parte 

autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). a) O nome da segurada: Isabel Oliveira Santos; b) O benefício 

concedido: Auxílio-doença; c) CPF: 964.930.202-63; d) A renda mensal 

atual: Não consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias da data 

da intimação da decisão, vez que deferida neste ato à antecipação dos 

efeitos da tutela. Intime-se e notifique-se o Instituto requerido quanto ao 

conteúdo da presente. Antes, porém, de determinar a citação do Instituto 

requerido, seguindo posicionamento doutrinário recente DEFIRO a 

realização antecipada de perícia médica. Com efeito, para a realização da 

perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido 

Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, devendo apresentar o laudo no prazo de 

30 (trinta) dias a contar do início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a 

designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da 

Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, 

do Conselho da Justiça Federal. Os quesitos da parte autora já se 

encontram aos autos. Por outro lado, em relação aos quesitos do INSS, 

junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

requerido nas demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida 

Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que 

altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Consigne-se 

no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente. Intimem-se as 

partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004685-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAURI PETER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004685-85.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

LAURI PETER RÉU: INSS Vistos etc. I. Adotando os parâmetros 

estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral reconhecida, (art. 

543-B do CPC), Rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, PLENÁRIO, 

julgado em 03/09/2014, DJe 10/11/2014, determino a suspensão do 

presente feito, devendo-se aguardar a análise do pedido administrativo em 

trâmite junto ao Instituto requerido, pelo prazo de 90 (noventa) dias, 

contados da data de sua apresentação (23/10/2018 – ID 16281119). II. 

Ultimado o período da suspensão, intime-se a parte autora para esclarecer 

quanto à análise do pedido administrativo, no prazo de 10 (dez) dias. III. 

Após, conclusos para apreciação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003239-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO SMANIOTTO (AUTOR(A))

CIRLEI ANA FAVARETTO SMANIOTTO (AUTOR(A))

MOACIR CLOVIS SMANIOTTO JUNIOR (AUTOR(A))

ANA PAULA SMANIOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (RÉU)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE LIMA NAVES OAB - MG0091166A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1003239-47.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Em cumprimento à 

tutela de urgência deferida no Id 14728754, expeça-se mandado para fins 

de desocupação do imóvel objeto da presente ação de despejo. II. Em 

seguida, retornem os autos conclusos para o julgamento conforme o 

estado do processo (CPC, art. 355) ou saneamento (CPC, art. 357). III. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004875-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004875-48.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE EXECUTADO: LEONARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos etc. I. Considerando os termos do 

Provimento n. 13/2013 CGJ, publicado no DJE nº 9017, página 6, CGJ, do 

dia 25 de março de 2013, editado com base nos arts. 31 e 39 do Código de 

Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso COJE-MT, 

que dispõe sobre as Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor 

inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de 

Mato Grosso – UPF-MT, determino o arquivamento provisório da presente 

execução. II. É que o referido valor recomenda o arquivamento da ação de 

execução fiscal, sem baixa no Cartório Distribuidor, sem extinção do feito 

e sem reconhecimento judicial de quitação da dívida. III. O processo poderá 

ser desarquivado quando o valor da presente execução ultrapassar o 

mínimo mencionado no item I, seja pela atualização, seja por soma com 

outra CDA, ou ainda na hipótese de reunião de processos contra o mesmo 

devedor. IV. O arquivamento do processo não afasta a incidência de 

atualização monetária e juros de mora do crédito exequendo. V. Intime-se 

a Fazenda Pública, destacando que o presente arquivamento provisório 

não está sujeito a recolhimento de custas. VI. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004728-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1004728-56.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Tendo em vista 

que o prazo disponibilizado no sistema para intimação do INSS não 

observou a prerrogativa do prazo em dobro (CPC, art. 183), defiro o 

pedido de reabertura do prazo para a defesa/recurso pertinente. II. Sendo 

assim, renove-se a intimação do INSS quanto à sentença proferida, 

consignando-se o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição de eventual 

recurso. III. Após, transcorrido o lapso temporal e nada sendo requerido, 

certifique-se o trânsito em julgado. IV. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís 
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Furim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003034-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA COSTA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003034-18.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: LUIZ DA SILVA REQUERIDO: MARIA APARECIDA COSTA 

SILVA Vistos etc. I. Trata-se de Ação de Curatela Específica com pedido 

de Tutela Antecipatória ajuizada por Luiz da Silva em favor Maria 

Aparecida Costa Silva. À fl. id. 16462056 foi noticiada a morte da parte 

autora, juntando à fl. id. 16462058 certidão de óbito do mesmo, pugnando 

assim pela extinção do feito. II. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Em regra, as ações são transmissíveis por sucessão ‘causa mortis’, 

suspendendo-se o processo para habilitação dos herdeiros, de acordo 

com o disposto no art. 313, I, do Código de processo Civil. No entanto, 

algumas ações, por serem fundadas em direitos personalíssimos, são 

intransmissíveis, não havendo sucessão em caso de morte de uma das 

partes. Vicente Greco Filho, discorrendo sobre o tema, assim dispõe: “a 

morte do autor ou do réu, ou de qualquer um deles, conforme o caso, não 

transmite o direito em que se funda a ação e, por consequência, não 

transmite a ação, provocando a extinção do processo, porque ninguém 

pode nele prosseguir.” (GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil 

brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2000, v. 2, p. 71.). No mesmo escólio, Fredie 

Didier Jr., assim discorre: “a morte do autor pode dar ensejo à extinção do 

processo, se o direito objeto do litígio for intransmissível”. (DIDIER JR, 

Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Bahia: Podivm, 2007, v. 1, p. 

517.). No caso, em razão do seu caráter personalíssimo, havendo morte 

da parte interessada, impõe-se a extinção do processo sem exame do 

mérito, porque não há possibilidade de sucessão. III. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, considerando que a presente ação é intransmissível, JULGO 

EXTINTO o feito, sem exame de mérito, determinando seu arquivamento, 

com base no art. 485, IX, do Código de Processo Civil. Sem custas em 

face da gratuidade. Sem honorários em razão da inexistência de defesa. 

Após as anotações e baixas de praxe, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004262-96.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE ADRIANI MEINCKE (EXECUTADO)

JAIME JORGE MEINCKE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo n. 1004262-96.2016.8.11.0045. Vistos etc. Conforme se infere 

dos termos e documentos constantes nos Id’s 15689802, 15689944 e 

15692565, as partes entabularam acordo estabelecendo parâmetros para 

a resolução completa do objeto jurídico perseguido e, em consequência, 

eliminar a presente demanda. Desta forma, como as partes apresentam ao 

juízo solução pacificadora para o litígio, e sendo direito transigível, é 

devida a homologação por ato judicial. Isto posto, homologo o acordo 

entabulado pelas partes, que passam a fazer parte da presente sentença, 

para que surta seus jurídicos efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso. A homologação segue a 

fundamentação do art. 487, III, do Código de Processo Civil, para tanto, 

extinguindo o presente processo com resolução de mérito. Homologo, 

ainda, a renúncia ao prazo recursal. Nos termos do artigo 90, §2º, do 

Código de Processo Civil, eventuais custas remanescentes deverão ser 

integralizadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada 

parte, ante a ausência de estipulação em sentido contrário. Honorários 

advocatícios conforme acordado. Expeça-se o necessário ao 

levantamento das restrições decorrentes do presente feito (determinadas 

no item VII da decisão inicial). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005207-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELSI POZZOBON (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO(A))

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1005207-49.2017.8.11.0045. 

EMBARGANTE: NELSI POZZOBON EMBARGADO: FIAGRIL Vistos etc. 1. 

Trata-se de “Embargos à Execução” interpostos por Nelsi Pozzobon, em 

face de Fiagril. De proêmio, considerando a extinção das execuções 

a s s o c i a d a s  ( n º  1 0 0 4 8 8 0 - 4 1 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 5  e 

1004875-19.2016.8.11.0045), em face da transação homologada, nos 

termos do artigo 924, III, do CPC, devem, estes embargos, serem extintos 

diante da perda de seu objeto. Nesse sentido já foi decidido: APELAÇÃO 

CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO ENTRE OS LITIGANTES. 

SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PROLATADA NOS AUTOS DE AÇÃO 

MONITÓRIA E EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSADO COM FULCRO NO 

ART. 794, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PERDA DO OBJETO 

RECURSAL. RECLAMO PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 

(TJ-SC, Relator: Altamiro de Oliveira, data de Julgamento: 26/08/2013, 

Quarta Câmara de Direito Comercial Julgado). EMBARGOS DE DEVEDOR. 

ACORDO FIRMADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO. 

RECURSO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70041385550, Décima 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau 

Júnior, Julgado em 22/08/2013) (TJ-RS - AC: 70041385550 RS , Relator: 

Léo Romi Pilau Júnior, data de Julgamento: 22/08/2013, Décima Quarta 

Câmara Cível, data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2013). 

Com efeito, referida extinção conduz a extinção dos presentes embargos, 

pela perda superveniente de seu objeto, já que, deixando de existir o 

débito, inexistem motivos para a análise do conteúdo dos embargos, não 

havendo que se falar sequer em apreciação das matérias preliminares 

suscitadas. 3. ANTE O EXPOSTO, diante da carência da ação decorrente 

da falta de interesse processual superveniente, com fundamento no artigo 

485, VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução de mérito. 3.1. Custas e honorários na forma acordada nos 

autos associados (no acordo entabulado nas execuções). 3.3. Transitada 

esta em julgado a presente sentença, arquive-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. 4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002020-67.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PINTO DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1002020-67.2016.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Rosangela Pinto Queiroz. Requerido: Instituto 
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Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que 

objetiva à obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido alternativo), 

de segurada obrigatória, narrando em suma, que a autora está acometida 

de enfermidade total e permanente que a impede de trabalhar. Com a inicial 

vieram documentos. Decisão inicial no Id 1863447 determinando a 

realização antecipada de perícia médica. Perícia médica apresentada no Id 

8145073. A autora manifestou sobre o laudo pericial no Id 9475393 

reiterando os pedidos iniciais, e no Id 13341803 requerendo a 

reapreciação do pedido de tutela de urgência. Citado, o INSS não 

apresentou contestação (conforme certidão no Id 15006405 e conferência 

do decurso do prazo realizado pelo sistema). 2. É o relatório do 

necessário. Fundamento e decido. No que atine ao mérito da questão, 

tenho que deva ser concedida aposentadoria por invalidez à parte autora 

por encontrar guarida na Lei 8.213/91, que reconhece esse direito ao 

segurado que estiver incapacitado para o exercício de atividade: “Art. 42. 

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a 

partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o 

disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Dessume-se, assim, que quatro são os requisitos exigidos pela Lei 

8.213/91, para obtenção da aposentadoria por invalidez do trabalhador: a) 

a comprovação da incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) 

impossibilidade do exercício de atividade que lhe garanta subsistência; d) 

carência. Partindo dessas premissas, é de se notar que restou 

demonstrado nos autos, após perícia médica, que a autora encontra-se 

acometida de doença que a incapacita de forma permanente. Descreve a 

perícia que a autora é portadora da doença identificada pelo CID E74.0 

(doença de deposito de glicogênio), com incapacidade total e permanente. 

Tal conclusão é corroborada com os diversos atestados e exames 

médicos juntados aos autos. No caso, o perito médico afirmou que a 

incapacidade do autor não é suscetível de recuperação ou habilitação 

para o exercício da função que exercia, razão pela qual forçoso é 

reconhecer a impossibilidade de readequação a outra atividade que lhe 

garanta a subsistência, sem depender de esforço físico (‘vide’ laudo 

pericial no Id 8145073). Quanto ao período de carência, a questão está 

superada, pois do CNIS anexado aos autos se verifica a condição de 

segurado por mais de 12 (doze) contribuições, e, além disso, o autor 

estava recebendo benefício previdenciário de auxílio doença até a data de 

15/03/2016 (conforme CNIS apresentado no Id 1859765), tendo ajuizado a 

ação em 24/08/2016. 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial para o fim de condenar o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à 

autora do benefício da aposentadoria por invalidez permanente, no valor a 

ser apurado, julgando extinta a ação, com resolução de mérito. A teor do 

que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. 

Nome do(a) Segurado(a): Rosangela Pinto Queiroz; 2. CPF: 

630.955.561-87; 3. Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez; 4. 

Data do início do benefício: 15/03/2016 (data da cessação do 

auxílio-doença). 5. Renda mensal inicial: 100% do salário de benefício 6. 

Data início do pagamento: 30 (trinta) dias a contar da intimação. 

Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante 

do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, defiro a antecipação de tutela, TODAVIA A 

CONVERTENDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Veja-se que a 

parte autora possui reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo 

de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter alimentar. As 

prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas 

monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como 

legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 

no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos 

entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, por se tratar de condenação de valor certo não excedente a 

1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002826-05.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY FRANCA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1002826-05.2016.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Claudiney França Ribeiro. Requerido: Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que 

objetiva à obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido alternativo), 

de segurado(a) obrigatório(a), narrando em suma, que a parte autora está 

acometida de enfermidade total e permanente que a impede de trabalhar. 

Com a inicial vieram documentos. Decisão inicial no Id 3255747 

determinando a realização de perícia médica antecipada. Perícia médica 

apresentada no Id 11707938. A parte autora manifestou sobre o laudo 

pericial no Id 11981586 e reiterou o pedido de aposentadoria apresentado 

inicialmente. O requerido apresentou contestação e documentos no Id 

13457010 sustentando que a parte autora não cumpriu os requisitos legais 

para implantação do benefício. A autora apresentou impugnação no Id 

13665044. 2. É o relatório do necessário. Fundamento e decido. No que 

atine ao mérito da questão, tenho que deva ser concedida aposentadoria 

por invalidez à parte autora por encontrar guarida na Lei 8.213/91, que 

reconhece esse direito ao segurado que estiver incapacitado para o 

exercício de atividade: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. § 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. § 2º A doença ou 

lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 43. A aposentadoria por 

invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do 

auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.” 

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Dessume-se, assim, que quatro 

são os requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, para obtenção da 

aposentadoria por invalidez do trabalhador: a) a comprovação da 

incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) impossibilidade do 

exercício de atividade que lhe garanta subsistência; d) carência. Partindo 

dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado nos autos, após 

perícia médica, que a parte autora encontra-se acometida de doença que 

a incapacita de forma permanente. Descreve a perícia que desde o ano de 
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2012 o autor é portador de luxação frequente dos ombros, sobretudo o 

esquerdo, patologia de caráter evolutivo, atestada clinicamente e por 

ressonância, resultando em incapacidade laboral definitiva e total desde 

junho/2013. No caso, o perito médico afirmou que a incapacidade do autor 

não é suscetível de recuperação ou habilitação para o exercício da função 

que exercia ou mesmo de outras atividades, razão pela qual forçoso é 

reconhecer a impossibilidade de readequação a outra atividade que lhe 

garanta a subsistência, sem depender de esforço físico (‘vide’ laudo 

pericial no Id 11707938). Quanto ao período de carência, a questão está 

superada, pois do CNIS anexado aos autos se verifica a condição de 

segurado por mais de 12 (doze) contribuições, e, além disso, a parte 

autora estava recebendo benefício previdenciário de auxílio doença até a 

data de 11/07/2016. No que pertine à indenização por dano moral pleiteada 

pelo requerente em razão de ter o INSS indeferido seu pedido 

administrativo, tenho que tal pretensão não há de prosperar, eis que tal 

conduta não configura ato ilícito passível de reparação. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. 

CERCEAMENTO DA DEFESA. INOCORRÊNCIA. CESSAÇÃO INDEVIDA DE 

AUXÍLIO DOENÇA. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS A TÍTULO DE 

DANO MATERIAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE 

LABORATIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (...) 5. A responsabilidade civil 

da administração pública, em virtude de danos causados por seus 

agentes a terceiros, conforme disposto no art. 37, §6º, da Constituição 

Federal, é objetiva, sendo desnecessário aferir o dolo ou a culpa do 

agente, de sorte que o dever de indenizar surge quando presentes a 

ação/omissão administrativa, a configuração do dano, a existência de 

nexo causal e a ausência de excludentes de ilicitude. 6. Diante da 

inexistência de dano causado pelo INSS, descabida indenização por 

danos morais e materiais. 7. Agravo retido e apelação desprovidos. (TRF 

1ª R.; AC 2000.38.00.020608-5; MG; Terceira Turma Suplementar; Relª 

Juíza Fed. Conv. Adverci Rates Mendes de Abreu; Julg. 21/03/2012; DJF1 

14/05/2012; Pág. 32)” Dessa forma, não há como se acolher o pedido de 

dano moral. 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial para o fim de condenar o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte 

autora do benefício da aposentadoria por invalidez permanente, no valor a 

ser apurado, julgando extinta a ação, com resolução de mérito. A teor do 

que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. 

Nome do(a) Segurado(a): Claudiney França Ribeiro. 2. CPF: 

032.431.889-89. 3. Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez 4. 

Data do início do benefício: 11/07/2016 (data da cessação do benefício). 5. 

Renda mensal inicial: 100% do salário de benefício 6. Data início do 

pagamento: 30 (trinta) dias a contar da intimação. Destacando que a prova 

inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro 

a antecipação de tutela, TODAVIA A CONVERTENDO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Veja-se que a parte autora possui 

reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, 

vez que o benefício tem caráter alimentar. As prestações em atraso 

deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos 

das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, por se tratar de condenação 

de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002260-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO KATCHAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1002260-22.2017.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Mario Katchan. Requerido: Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que objetiva à 

obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido alternativo), de 

segurado(a) obrigatório(a), narrando em suma, que a parte autora está 

acometida de enfermidade total e permanente que a impede de trabalhar. 

Com a inicial vieram documentos. Decisão inicial no Id 8270883 

determinando a realização antecipada de perícia médica. Perícia médica 

apresentada nos Id’s 11302293 e 13704565. O autor manifestou sobre o 

laudo pericial no Id 11336679. O requerido apresentou contestação e 

documentos no Id 14014323 sustentando que a parte autora não cumpriu 

os requisitos legais para implantação do benefício. O autor apresentou 

impugnação no Id 15452189 reiterando o pedido de aposentadoria 

apresentado inicialmente. 2. É o relatório do necessário. Fundamento e 

decido. No que atine ao mérito da questão, tenho que deva ser concedida 

apenas o benefício de auxílio doença à parte autora por encontrar guarida 

na Lei 8.213/91. Dispõe o art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91: “Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias 

consecutivos. Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado 

empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, 

no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade 

e enquanto ele permanecer incapaz. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 

26.11.99) § 1º Quando requerido por segurado afastado da atividade por 

mais de 30 (trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da 

entrada do requerimento. Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente 

de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 

91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o 

disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei.” Por sua vez, 

estabelece o art. 25: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias 

do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência: I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

contribuições mensais; (…)” Percebe-se assim, a necessidade de 

preenchimento do requisito (i) da incapacidade temporária para o trabalho 

e (ii) do período de carência necessário. Partindo dessas premissas, é de 

se notar que restou demonstrado nos autos, após perícia médica, que a 

parte autora encontra-se acometida de doença que, no momento, a 

incapacitada para o trabalho. Descreve a perícia que a parte autora tem 

patologia de caráter evolutivo (CID M 54.5 – dor lombar baixa; e CID M 54.1 

– radiculopatia), atestada clinicamente e por exame complementar de 

ressonância magnética, resultando em incapacidade laboral total e 

temporária desde o ano de 2015 (baseada em ressonância magnética 

realizada em 15/01/2015). No caso, o perito médico afirmou que a parte 

autora não possui condições físicas para atividade, as quais estão a 

comprometer totalmente sua capacidade, no entanto, de forma temporária 

e não permanente (‘vide’ Id 13704565). Assim, preenchido o requisito da 

incapacidade temporária. Quanto ao período de carência, a questão está 

superada, pois do CNIS anexado aos autos se verifica a condição de 

segurado por mais de 12 (doze) contribuições, e, além disso, o autor 

estava recebendo benefício previdenciário de auxílio doença até a data de 

15/09/2015. No que tange à data em que o benefício é devido à 

requerente, entendo que deve se considerar a data em que o benefício foi 

cessado (15/09/2015), vez que restou evidenciado que àquela ocasião já 

estava incapacitado, ainda que temporariamente, para o trabalho, devendo 

ser descontados eventuais valores que tenham sido posteriormente pagos 

em razão do deferimento ou restabelecimento do benefício. Neste sentido 

é o entendimento já consolidado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO POR LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. (...) 3. 

Comprovada através de laudo médico pericial a incapacidade parcial e 

permanente da parte autora para o exercício da atividade laboral, 
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mostra-se devida a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Termo inicial fixado a partir do indeferimento administrativo 

do benefício. (...) (TRF1 - REO 0016135-14.2016.4.01.9199 / MT, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, 

PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 29/06/2016)” 3. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de 

condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao 

pagamento mensal à parte autora do benefício de auxílio-doença, no valor 

correspondente a 91% do salário-de-benefício, julgando extinta a ação, 

com resolução de mérito. Quanto ao prazo de duração do benefício, nos 

termos do laudo pericial, hei por bem concedê-lo por apenas 05 (cinco) 

anos, contados da data em que foi cessado, qual seja, 15/09/2015. 

Transcorrido o prazo deverá a parte autora ser submetida à nova perícia 

para apurar sua incapacidade laboral. Assim, a DCB será em 

setembro/2020, sendo que a prorrogação do benefício fica adstrita à 

realização de novo exame médico após o lapso de 05 (cinco) anos, sem o 

qual ocorrerá a revogação automática. A teor do que dispõe o Provimento 

n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: 

Mario Katchan. 2. Benefício concedido: Auxílio doença. 3. CPF: 

479.830.949-49. 4. Número do benefício: 611.263.393-4. 5. Data do início 

do benefício: 15/09/2015 (data da cessação). 6. Renda mensal inicial: 91% 

do salário de benefício. 7. Data início do pagamento: 30 (trinta) dias a 

contar da intimação. Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida 

na sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das 

alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro a antecipação de 

tutela. Veja-se que a parte autora possui reduzida capacidade de trabalho, 

o que gera o perigo de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter 

alimentar. As prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, 

corrigidas monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem 

como legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 

no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos 

entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I, do Código de Processo 

Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, por se tratar de condenação de valor certo não excedente a 

1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000194-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA JUCOSKI PACHIERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 100194-35.2018.8.11.0045. Vistos, etc. 1. Trata-se de “Ação 

de Busca e Apreensão” ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA. em face de TERESA JUCOSKI, com suporte no 

Decreto-lei n.º 911/69, buscando o bem descrito na inicial, alienado 

fiduciariamente em garantia, justificando o pleito por se encontrar a 

requerida em mora com os pagamentos decorrentes do contrato de 

alienação fiduciária. A petição inicial veio acompanhada da procuração, do 

contrato do instrumento de notificação extrajudicial. Pela decisão proferida 

no Id 11540142 fora deferida a liminar de busca e apreensão do bem, a 

qual foi devidamente cumprida/efetivada. A requerida manifestou nos Id’s 

13013664 e 13013691 juntando comprovante de depósito para fins de 

purgação da mora, e, mais adiante, atendendo ao disposto na decisão Id 

13162759, complementou o depósito (Id’s 13225029 e 13225058). O autor 

manifestou no Id 13286894 concordando com o pagamento realizado e 

postulando pelo seu levantamento, com a consequente extinção do feito. 

Mais adiante (Id’s 13834754 e 13834801) comprovou a restituição do bem 

à requerida. 2. Fundamento e decido. Consoante assinalado no relatório, a 

requerida pagou a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, consoante lhe faculta art. 

3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com a redação dada 

pela Lei n.º 10.931, de 03.08.04. Com efeito, a purgação da mora tem o 

escopo de afastar o devedor das penalidades ou encargos que incidem 

diante do inadimplemento, como encargos moratórios e a busca e 

apreensão do bem, como é o caso dos autos. Assim, diante do pagamento 

da dívida, a improcedência do pedido inaugural é medida que se impõe, 

com a devolução do veículo apreendido nas mãos da requerida, 

providência esta já comprovada nos autos. 3. Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial de pagamento integral da dívida, pelo 

reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 3.1. 

Pela sucumbência e já que devida, diante do princípio da causalidade, 

considerando que fora a parte ré que dera causa à demanda em razão de 

sua inadimplência, condeno-a ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, ficando estes arbitrados em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC. 3.2. 

Defiro o levantamento dos valores depositados em favor do requerente, 

que deverá indicar os dados bancários necessários. 3.3. Após o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se 

os autos, com as baixas e anotações e estilo. 3.4. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003338-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LOURENCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNE RAMON RODRIGUES OAB - SP169638 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA WECH DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003338-51.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: LEANDRO LOURENCO DE OLIVEIRA REQUERIDO: ANDREIA 

WECH DA SILVA Vistos etc. Cuida-se de Dissolução de União Estável em 

que os interessados, Leandro Lourenço de Oliveira e Andreia Wech da 

Silva, pretendem o reconhecimento da dissolução da união estável e 

homologação do acordo referente a partilha, bem como a guarda, visitas e 

alimentos da menor Maria Vitoria Wech de Oliveira. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Passo a decidir. Ao excursionar o exame a 

respeito do manancial de provas encartadas nos autos, verifica-se que os 

requerentes mantiveram relacionamento amoroso-afetivo, e tal 

relacionamento pode ser comprovado por meio da escritura pública 

juntada na inicial. Assim, desnecessária se faz a comprovação de outros 

elementos caracterizadores da união estável de forma que somente cabe 

analisar acerca da dissolução do vínculo, visto que as demais questões 

restaram devidamente acordadas e estabelecidas entre as partes. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre o casal para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão, e como consequência: a) 

DECLARAR e reconhecer a existência da união estável entrelaçada entre 

os requerentes, com espeque no teor do art. 226, § 3º da CRFB/88, do art. 

1723 do Código Civil de 2002 e art. 1º da Lei n° 9.278/1996; b) DECRETAR 

a dissolução da união estável estabelecida entre os acordantes; c) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. 

Isentos de custas e/ou emolumentos em razão da gratuidade de justiça 

deferida neste ato. Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004884-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS PEDROSO JACINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004884-78.2016.8.11.0045. 

EXEQUENTE: FIAGRIL EXECUTADO: VINICIUS PEDROSO JACINTO Vistos 

etc. Conforme se infere dos termos e documentos constantes nas fl. id. 

11912464 e 11912466, as partes entabularam acordo estabelecendo 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido e, em 

consequência, eliminar a presente demanda. Desta forma, como as partes 

apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio, e sendo direito 

transigível, é devida a homologação por ato judicial. Isto posto, homologo o 

acordo entabulado pelas partes, que passam a fazer parte da presente 

sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, inclusive a constituição de 

título judicial para fins executivos, se for o caso. A homologação segue a 

fundamentação do art. 487, III, do Código de Processo Civil, para tanto, 

extinguindo o presente processo com resolução de mérito. Homologo 

ainda o prazo de renuncia recursal. Custas remanescentes e honorários 

conforme consta na acordo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005208-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ILO POZZOBON (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576/O-O (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1005208-34.2017.8.11.0045. 

EMBARGANTE: ILO POZZOBON EMBARGADO: FIAGRIL Vistos etc. 1. 

Trata-se de “Embargos à Execução” interpostos por Nelsi Pozzobon, em 

face de Fiagril. De proêmio, considerando a extinção das execuções 

a s s o c i a d a s  ( n º  1 0 0 4 8 8 0 - 4 1 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 5  e 

1004875-19.2016.8.11.0045), em face da transação homologada, nos 

termos do artigo 924, III, do CPC, devem, estes embargos, serem extintos 

diante da perda de seu objeto. Nesse sentido já foi decidido: APELAÇÃO 

CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO ENTRE OS LITIGANTES. 

SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PROLATADA NOS AUTOS DE AÇÃO 

MONITÓRIA E EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSADO COM FULCRO NO 

ART. 794, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PERDA DO OBJETO 

RECURSAL. RECLAMO PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 

(TJ-SC, Relator: Altamiro de Oliveira, data de Julgamento: 26/08/2013, 

Quarta Câmara de Direito Comercial Julgado). EMBARGOS DE DEVEDOR. 

ACORDO FIRMADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO. 

RECURSO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70041385550, Décima 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau 

Júnior, Julgado em 22/08/2013) (TJ-RS - AC: 70041385550 RS , Relator: 

Léo Romi Pilau Júnior, data de Julgamento: 22/08/2013, Décima Quarta 

Câmara Cível, data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2013). 

Com efeito, referida extinção conduz a extinção dos presentes embargos, 

pela perda superveniente de seu objeto, já que, deixando de existir o 

débito, inexistem motivos para a análise do conteúdo dos embargos, não 

havendo que se falar sequer em apreciação das matérias preliminares 

suscitadas. 3. ANTE O EXPOSTO, diante da carência da ação decorrente 

da falta de interesse processual superveniente, com fundamento no artigo 

485, VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução de mérito. 3.1. Custas e honorários na forma acordada nos 

autos associados (no acordo entabulado nas execuções). 3.3. Transitada 

esta em julgado a presente sentença, arquive-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. 4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002547-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLY FRANCA DA COSTA (REQUERENTE)

DANILO RAFAEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002547-48.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: GRAZIELLY FRANCA DA COSTA, DANILO RAFAEL DA 

SILVA REQUERIDO: JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - ESTE JUÍZO Vistos etc. I. 

Cuida-se de ação que visa à retificação do registro da autora Grazielly 

França da Costa para fazer constar em seus documentos o sobrenome do 

seu cônjuge ao seu registro Instado a se manifestar, o Ministério Público 

apresentou parecer à f. id. 16135655 pugnando pela procedência da 

demanda. Vieram os autos conclusos. É relatório. Fundamento. Decido. 

Como se sabe, de acordo com a LRP, regra geral, o registro civil é 

imutável. No entanto, a própria Lei de regência, em seu artigo 109, autoriza 

a retificação do registro em caso de inexatidões, erros, ou pretensão de 

alteração do nome pelas situações descritas no artigo 58 do mesmo 

diploma. Vejamos: "Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou 

retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório”. II. No 

caso, conforme verifica-se pela documentação juntada pela Autora, em 

especial pela certidão de casamento, o seu nome permaneceu inalterado 

com a celebração do ato, vindo agora, no presente momento, pleitear pelo 

acréscimo do sobrenome “Silva’’, o qual é patronímico de seu cônjuge. 

Assim, da forma que se apresenta a situação, entendo que a procedência 

do pedido é medida que se impõe. III. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, e acolhendo o parecer do Ministério Público, JULGO 

PROCEDENTE o pedido aduzido pela parte requerente, para determinar a 

retificação de sua certidão de casamento, fazendo constar a seguinte 

modificação no nome da autora: SILVA. Passando a cônjuge a utilizar o 

nome de Grazielly França da Costa Silva, mantendo inalterados os demais 

dados. IV. Sem custas ante a gratuidade de justiça. V. Certificado o 

trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado ao Cartório de 

Registro Civil competente. VI. Cumpridas todas as determinações, 

arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002526-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA DE ALENCAR GASPAR WESTARP (REQUERENTE)

ANA BEATRIZ DE ALENCAR GASPAR WESTARP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002526-72.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ANA BEATRIZ DE ALENCAR GASPAR WESTARP, VITORIA 

DE ALENCAR GASPAR WESTARP REQUERIDO: JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA - ESTE JUÍZO Vistos etc. I. Cuida-se de ação que visa à 

retificação do registro das autoras Ana Beatriz de Alencar Gaspar 

Westarp e Vitória de Alencar Gaspar Westarp para fazer constar em suas 

certidões de nascimento, bem como documentos pessoais, o sobrenome 

da linhagem paterna de seu genitor. Instado a se manifestar, o Ministério 

Público apresentou parecer à f. id. 16135308 pugnando pela procedência 

da demanda. Vieram os autos conclusos. É relatório. Fundamento. Decido. 

Como se sabe, de acordo com a LRP, regra geral, o registro civil é 

imutável. No entanto, a própria Lei de regência, em seu artigo 109, autoriza 

a retificação do registro em caso de inexatidões, erros, ou pretensão de 

alteração do nome pelas situações descritas no artigo 58 do mesmo 

diploma. Vejamos: "Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou 

retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório”. II. No 

caso, conforme verifica-se pela documentação juntada pelas Autoras, em 

especial pelas certidões de nascimento, o sobrenome do avó paterno das 

interessadas não foi acrescido em seus respectivos registros. Assim, da 

forma que se apresenta a situação, entendo que a procedência do pedido 

é medida que se impõe. III. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, e acolhendo o parecer do Ministério Público, JULGO PROCEDENTE o 

pedido aduzido pelas partes requerentes, para determinar a retificação de 

suas certidões de nascimento, fazendo constar a seguinte modificação no 

nome das autoras: MUNIZ. Passando as autoras a se utilizarem o nome de 

Ana Beatriz de Alencar Gaspar Westarp Muniz e Vitória de Alencar 

Gaspar Westarp Muniz, mantendo inalterados os demais dados. IV. Sem 

custas ante a gratuidade de justiça. V. Certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se o competente mandado ao Cartório de Registro Civil 

competente. VI. Cumpridas todas as determinações, arquivem-se, com as 

baixas e anotações de estilo. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003152-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER TERRA NETO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI TERESA TERRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ONESIO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT19867/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003152-91.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): FAGNER TERRA NETO DA SILVA RÉU: MARLI TERESA TERRA 

Vistos etc. 1. Nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo 

Civil, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes às Doc. Num. 15384526 - Pág. 2/3, restando 

extinto o processo com resolução do mérito. 2. Custas e honorários nos 

termos do acordo. 3. Tem-se entendido que: “As sentenças meramente 

homologatórias não precisam ser fundamentadas” (RT 615/57), inclusive 

as homologatórias de transação (RT 621/182). 4. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, após as baixas e anotações de estilo. 5. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 18 de outubro 

de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001307-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER DO CARMO BORBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO ACERCA DA DATA AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA 

19/02/2019, ÁS 10:30 HORAS, NAS DEPENDENCIAS DA CEJUS DO 

FORUM LOCAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004975-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONI MARIA BLUME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DA PERICIA MEDICA APORTADO 

AO FEITO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108142 Nr: 2909-72.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que fique ciente da perícia médica 

marcada para o dia 27/02/2019 às 8:30h com o Dr, Guido Vaca Cespedes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97664 Nr: 4062-77.2014.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAMPOS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, 

ALANDARC DA ROSA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON LUIZ AMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA R. DANTAS - 

OAB:8.140/B, ALANDARC DA ROSA DANTAS - OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON DE ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7440-0-MT

 Certifico e dou fé que, não houve noticias sobre o cumprimento da 

obrigação. Intimo a parte interessada, a juntar guia de preparo de 

distribuição de carta precatória a ser cumprida na comarca de Sorriso-MT, 

visando penhora e avaliação.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004805-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULINO AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - MT13465-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

GUIDO VACA CESPEDES (PERITO / INTÉRPRETE)

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

TRANSMED-REMOCAO DE PACIENTES LTDA - ME (TERCEIRO 
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INTERESSADO)

 

Nos termos da decisão ID 15545873, INTIMO a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente alegações finais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001025-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIDE DOS SANTOS PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

15(quinze) dias, manifeste acerca do laudo pericial juntado nos id's 

16594418 e 16594427.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002373-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA DJEIME LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME RODRIGUES PASCHOALIN OAB - SP248154 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO CIMI (REQUERIDO)

 

Carta Precatória n.º 1002373-39.2018.8.11.0045. Intimem-se a exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao pagamento das 

despesas de distribuição da carta precatória, sob pena de devolução da 

missiva. Após, com o pagamento, cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a cópia como mandado. Depois, com as baixas pertinentes, 

devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de estilo. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 3 de julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003160-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEUCINA NUNES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo legal, 

apresente impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000713-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PREVIATI SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo legal, 

apresente impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001227-60.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEOMAR GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo legal, 

apresente impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001227-60.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEOMAR GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo legal, 

apresente impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001683-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AGUIAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo legal, 

apresente impugnação à contestação.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004805-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULINO AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - MT13465-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

GUIDO VACA CESPEDES (PERITO / INTÉRPRETE)

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

TRANSMED-REMOCAO DE PACIENTES LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004805-65.2017.8.11.0045. Comprovada a prestação dos 

serviços pela empresa contratada, referente ao período de 17/10/2018 e 

17/11/2018, mediante a juntada nos autos da respectiva nota fiscal 

(evento nº 16630619 - pág. 1), DETERMINO a liberação da quantia de R$ 

21.350,00 (vinte e um mil, trezentos e cinquenta reais), mediante 

transferência eletrônica para a conta corrente da empresa contratada, 

registrando-se os dados bancários informados na petição encartada no 

evento nº 16596184. Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada 

no evento n.º 15822915. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de 

novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105222 Nr: 1399-24.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLING TRANSPORTES LTDA - ME, ORIDIO 

LUCIO ELGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o autor, com urgência, para realizar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça para cumprimento do ato na carta precatória de n. 

1008435-30.2018.8.11.0002, da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea 

Grande - MT, a ser comprovado diretamente nos referidos autos, até o dia 
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12/12/2018, sob pena de devolução da mesma, sem o devido 

cumprimento, nos termos do ofício de fls. 106/108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24828 Nr: 2645-36.2007.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENAIDE MORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416-MT

 Intimação da parte autora por seu procurador, para que, caso queira, 

manifeste acerca do inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo 

de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25664 Nr: 3518-36.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI JOSÉ LUTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por seu procurador, para que, caso queira, 

manifeste acerca do inteiro teor dos ofícios requisitórios expedidos, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15166 Nr: 1026-42.2005.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERS, MJDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte para vistas dos autos desarquivados pelo prazo de 5 

(cinco) dias, nos termos do art. 599 da CNGC, sob pena de retorno ao 

arquivo de feitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98576 Nr: 4854-31.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) Dr(a Marcio Junior Nunes da Silva , OAB-MT Nº 18007 MT, 

nos termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 24 (Vinte e Quatro)horas, 

sob pena de busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto 

no artigo 234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 115733 Nr: 7081-57.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MEINERZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, WILLIAM 

ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7081-57.2015.811.0045.

Considerando-se que a ultimação da citação pessoal de executado, 

secundada com o exaurimento de todos os meios tradicionais de 

localização (fls. 71/72, 78/79, 81/87, 94/95, 118/119 e 124), se frustrou, 

com lastro no teor do art. 257, inciso I do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que se proceda à citação do executado Geraldo Meinerz, 

mediante a expedição de edital. Estabeleço, com fundamento no art. 257, 

inciso III do Código de Processo Civil, prazo de 60 (sessenta) dias.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002559-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENORA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002559-62.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, as ações previdenciárias propostas contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social serão processadas e julgadas pela Justiça 

Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários [art. 109, § 

3.º da Constituição Federal]. Tratando-se de competência delegada da 

Justiça Federal, em razão da norma inserta na Constituição Federal, que 

visa a facilitar o acesso do segurado à Justiça próximo do local onde 

reside, o domicílio do segurado/beneficiário é considerado absolutamente 

competente para processar e julgar a causa previdenciária, sendo os 

demais Juízos Estaduais absolutamente incompetentes para apreciar a 

demanda [cnf. TRF4, CC nº 130-50.2014.404.0000, Terceira Seção, Des. 

Federal Rogério Favreto, D.E. 13/02/2014]. Por via de consequência, diante 

desta moldura, levando-se em consideração que a requerente reside no 

Município de Caxias/MA, com fulcro no art. 64, § 1.º do Código de 

Processo Civil, Declino de ofício da competência da presente ação e 

Determino a remessa dos autos à Comarca de Caxias/MA. Intimem-se. 

Preclusa esta decisão, cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de 

novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001988-62.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE REMPEL SCHNEIDER (EXECUTADO)

TARCISIO SCHNEIDER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001988-62.2016.8.11.0045. Item I – Malgrado a citação 

constitua ato processual que pressupõe a observância de determinadas 

regras sacramentais, o objetivo fundamental do ato centraliza-se no efeito 

de dar, ao réu/executado, efetivo conhecimento sobre o conteúdo da 

demanda promovida contra seus interesses. Ora, se, através de outra 

maneira, o réu/executado tem conhecimento a respeito do ajuizamento da 

demanda e, por meio de advogado constituído, intervém no processo e, ao 

mesmo tempo, apresenta alguma modalidade de defesa (contestação, 

embargos, etc.), opondo resistência à pretensão deduzida, o que 

demonstra ciência inequívoca acerca da ação, o comparecimento 
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espontâneo do réu/executado supre a necessidade de citação [art. 239, § 

1.º do Código de Processo Civil/2015]. Portanto, diante desta moldura, 

tomando-se em consideração que o devedor Tarcísio Scheneider 

efetivamente realizou, através de advogado constituído, sua defesa no 

processo, por meio da apresentação de embargos à execução, que 

tramita de forma associada sob o n.º 1002368-17.2018.8.11.0045, Reputo 

configurado o comparecimento espontâneo do executado. Item II – 

Segundo a legislação de regência, na execução para entrega de coisa 

incerta, o executado será citado para, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias, satisfazer a obrigação [art. 813 c/c o art. 806, ambos do Código de 

Processo Civil]. Terá o mesmo prazo para oferecimento dos embargos à 

execução [art. 915 do Código de Processo Civil]. Optando pelo 

oferecimento dos embargos, e desejando a concessão de efeito 

suspensivo, deverá o executado realizar o depósito da coisa que consta 

do objeto da obrigação [art. 919, § 1.º do Código de Processo Civil], visto 

que o credor não é obrigado a aceitar bem diverso do pactuado. Nesta 

senda, na execução para entrega de coisa incerta não se admite 

nomeação de bens a penhora, pois se trata de execução com 

procedimento próprio, o qual visa a satisfação da obrigação, com a 

entrega do próprio bem objeto do pactuado. Portanto, diante desta 

perspectiva, dado à ineficácia da indicação do bem à penhora, Indefiro o 

pedido de nomeação de bem, formulado pelos devedores (ID n.º 

13751338). Item III – Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova andamento no feito. Item IV – A escrivania deverá promover 

a alteração dos dados e informações relativas aos cadastros de 

advogados no presente processo, com o objetivo de atualizar os registros 

dos advogados que patrocinam os interesses dos executados (ID n.º 

13751366). Item V – Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de 

novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005023-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR FATIMA JUNG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005023-59.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Não obstante os documentos juntados com a inicial qualifiquem o 

marido da autora como agricultor/lavrador, constituindo-se início de prova 

documental, apresenta-se imprescindível a formação do contraditório e a 

instrução probatória, objetivando comprovar se, de fato, durante o período 

vindicado, houve o efetivo labor rural (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, e 

Súmula 149 do STJ). De modo que, as alegações da autora e os 

documentos acostados deverão ser complementados pela prova 

testemunhal, a ser oportunamente colhida em juízo, sob o crivo do 

contraditório. Por via de consequência, dado a não-configuração da 

plausibilidade do direito invocado e do fundado risco de dano grave 

irreparável ou de difícil reparação (‘fumus boni iuris’ e ‘periculum in mora’’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 

é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Considerando-se as particularidades da causa e como forma de adequar 

o rito processual às necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código 

de Processo Civil], visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de 

regra, não comparece às audiências marcadas e, como regra geral, 

também não formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a 

análise da conveniência da realização da audiência de conciliação 

[Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de 

Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será 

contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do 

mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos 

do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 27 de novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152187 Nr: 1208-71.2018.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE DE SOUZA MELO, RENAN CESAR 

CABRAL DE SOUSA, EDSON XAVIER DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ZINI DA CUNHA - 

OAB:22905-0, Angela Flavia Xavier Mesquita - OAB:OAB/MT 19.168, 

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA - OAB:19733-O /MT, 

DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, WILLIAN AUGUSTO MENDES 

CAVALCANTE - OAB:OAB/MT 23345

 Impulsiono o presente nos termos da CNGC e da Legislação vigente para 

INTIMAR os Acusados, na pessoa de seu procurador para que, no prazo 

legal, apresentem seus Memoriais Finais, observado o prazo comum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139655 Nr: 3252-97.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIS CAVALCANTE DOS SANTOS, JOÃO LUIZ 

DA SILVA FILHO vulgo "LAGOA", FERNANDO SOUZA LIMA, ANTONIO 

VITALINO DA SILVA FILHO, RODRIGO BELTRAME, MARCELO ROCHA 

VALOTTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS DANIEL DINIZ - 

OAB:20265/O, GILBERTO CRISTOFOLINI - OAB:15882/MT, JOSÉ 

RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - OAB:20055/MT

 Impulsiono o presente, nos termos do artigo 431 da CNGC para que, o 

Advogado Dr. ELIAS DANIEL DINIZ (OAB 20265/O/MT), com carga dos 

autos desde o dia 05/11/2018, DEVOLVA-OS, no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 119574 Nr: 323-28.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE TAPURAH-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICKO BOEHM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881/MT, MAURICIO RICARDO ALVES - OAB:MT/15.523

 Vistos etc.,

Constata-se nos autos que o reeducando Ericko Boehm da Silva, 

qualificado nos autos, foi condenado a cumprir a pena de 13 (treze) anos 

e 04 (quatro) meses de reclusão, encontrando-se, atualmente, no regime 

fechado.

Às fls. 143/144, o citado reeducando, por meio de advogado constituído, 

requereu a concessão do benefício do livramento condicional, por 

preencher os requisitos legais.

 Consultado o Ministério Público, este manifestou pelo indeferimento do 

benefício (fl. 148).

 É o sucinto Relatório.

Fundamento e Decido.
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O livramento condicional é direito do condenado, consoante dispõe o art. 

83 do Código Penal, desde que preenchidos os requisitos objetivos e 

subjetivos, quais sejam, o cumprimento de um meio, um terço ou dois 

terços das penas, conforme a situação do reeducando, e as condições 

pessoais favoráveis de ser reintegrado à sociedade.

Pois bem.

No caso versando, é possível observar por meio do calculo de pena de fl. 

139 que o recuperando não preencheu o requisito objetivo para a 

concessão do benefício.

 ISSO POSTO, não preenchidos os requisitos legais, em consonância com 

o parecer do Ministério Público, INDEFIRO o requerimento de concessão do 

livramento condicional (fls. 143/144), formulado pelo reeducando Ericko 

Boehm da Silva.

Intime-se. Dê ciência ao Ministério Público.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 109106 Nr: 3433-69.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Raymundo Sousa Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGÉRIO MENDES - 

OAB:16.057/MT

 Vistos etc.,

Diante do teor da certidão de fl. 106, intime-se o advogado constituído pelo 

acusado, Dr. Marcos Rogério Mendes, via DJE, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, justifique o motivo pelo qual deixou transcorrer in albis o 

prazo para apresentação dos memoriais escritos, sob pena do pagamento 

de multa no valor de 01 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, conforme 

preceitua o artigo 265, do Código de Processo Penal. No mesmo prazo o 

advogado poderá apresentar a peça faltante.

Outrossim, diante do silêncio injustificado de seu defensor, determino a 

intimação do réu para que informe ao oficial de justiça se possui outro 

advogado ou se não tem condições de arcar com honorários advocatícios, 

caso em que será defendida pela Defensoria Pública.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 98826 Nr: 5045-76.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS DA SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR RIBEIRO - 

OAB:3.562-B

 Vistos etc.,

Devidamente certificada a tempestividade do recurso de apelação 

interposto pela Defesa (fl. 91), recebo tal recurso. Outrossim, observo que 

a Defesa apresentou as suas razões recursais (fls. 91-v/93), bem como o 

Ministério Público suas contrarrazões (fls. 115/118).

Após, não havendo preliminares a serem analisadas, nem havendo 

diligências a serem cumpridas, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do nosso Estado, consignando nossas sinceras 

homenagens.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109295 Nr: 3540-16.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIELLE ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIELLE ALVES DOS SANTOS, 

Filiação: Laurita Ferreira dos Santos e Candido Alves dos Santos, data de 

nascimento: 12/07/1988, brasileiro(a), natural de Itamaraju-BA, convivente, 

Telefone 6599762258. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE EM PARTE a peça inicial 

acusatória, para o fim de CONDENAR a acusada MARCIELLE ALVES DOS 

SANTOS, qualificada nos autos, no crime descrito no artigo 157, § 2º, 

incisos I e II, do Código Penal (Fato 01 - vítima Leila Silva Fernandes), e no 

artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (Fato 06 - vítima Liliane da Rosa 

Teixeira), na forma do artigo 71, “caput”, do Código Penal.DA FIXAÇÃO DA 

PENAA pena prevista para o crime de roubo simples é de quatro (04) a 

dez (10) anos de reclusão, e multa, aumentada de 1/3 (um terço) a ½ 

(metade) em razão das majorantes.1)Do crime de roubo majorado contra a 

vítima Leila Silva Fernandes (Fato 1)Na primeira fase do procedimento 

trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no 

artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores 

reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 

04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.Na segunda fase da 

dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante do recurso que 

dificultou a defesa da vítima (artigo 61, inciso II, “c”, do CP), vez que o 

crime foi praticado em concurso de duas pessoas, e de consequência, 

agravo a pena em 08 (oito) meses de reclusão, e 01 (um) dia-multa.Desta 

forma, encontro a pena provisória de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses 

de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.É preciso assinalar, neste ponto, que 

a circunstância de ter sido a infração penal cometida mediante concurso 

de duas ou mais pessoas [artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal], deve 

ser aquilatada na primeira ou segunda fase do método trifásico de 

aplicação da pena. E isso se justifica porque esta orientação tem como 

objetivo cumprir a função ponderadora, a fim de permitir que o juiz 

perquira, na terceira fase, apenas da incidência de uma só causa de 

aumento, analisando-se na intensidade-censurabilidade [cf.: STJ, HC 

71293/RJ, 5ª Turma, Rel.: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgamento: 

25/10/2007].Na terceira e última fase, por força do disposto no artigo 157, 

§ 2º, inciso I, do CP, e considerando a intensidade-censurabilidade do 

emprego da arma de fogo, majoro a pena na fração mínima de 1/3 (um 

terço), encontrando a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 

(vinte) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, a qual torno 

definitiva.2)Do crime de roubo majorado contra a vítima Liliane da Rosa 

Teixeira (Fato 6)Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando 

detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código 

Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta 

forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de 

reclusão, e 10 (dez) dias-multa.Na segunda fase da dosimetria da pena, 

inexistem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.Na terceira e última 

fase, por força do disposto no artigo 157, § 2º, inciso II, do CP, e 

considerando o número de pessoas envolvidas (2), majoro a pena na 

fração mínima de 1/3 (um terço), encontrando a pena definitiva de 05 

(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) 

dias-multa.3)Das penas privativas de liberdadeTendo em que vista 

tratar-se de crimes da mesma espécie e as circunstâncias de tempo, lugar 

e modus operandi evidenciarem que o segundo é continuação do primeiro, 

reconheço a continuidade delitiva, preconizada no artigo 71, “caput”, do 

Código Penal.Com efeito, sobre a pena privativa de liberdade mais grave 

aplico a fração de 1/6 (um sexto), considerando o número de infrações 

penais perpetradas (02), encontrando a pena total de 07 (sete) anos, 03 

(três) meses e 03 (três) dias de reclusão. Fixo o regime de pena 

inicialmente semiaberto, haja vista a quantidade de pena privativa de 

liberdade fixada, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do CP.4)Das 

penas de multaPor força do disposto no artigo 72 do Código Penal, somo 

as penas de multa fixadas, encontrando a quantia total de 27 (vinte e sete) 

dias-multa. Fixo o valor do dia-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) 

do salário mínimo vigente na época do fato, em face da situação 

econômica da acusada. Das penas alternativas e sursisIncabível 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (artigo 

44, do CP), bem como sursis (artigo 77, do CP).Disposições FinaisCondeno 

a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, contudo 

suspendo a cobrança por ser beneficiária da assistência judiciária 

gratuita, vez que assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato 
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Grosso, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.Incabível 

reparação de dano (art. 387, inciso IV, do CPP), por ausência de pedido 

formal, sob pena de violação a princípios processuais comezinhos.Não 

estando presentes os requisitos da prisão preventiva, permito que a 

acusada aguarde eventual recurso em liberdade.P.R.I. Certificado o 

trânsito em julgado, procedam-se os seguintes atos: 1) Anote-se no 

Sistema Apolo; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Nacional e 

Estadual; 3) Oficie-se ao TRE/MT; 4) Lance o nome da ré no rol dos 

culpados; 5) Expeça-se guia de execução penal definitiva, 

encaminhando-a ao juízo competente; 6) Atendam-se as demais 

determinações constantes na CNGC/MT.Após, arquive-se, com as baixas 

e anotações de estilo.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anderson Rafael 

Tafernaberri Leite, digitei.

Lucas do Rio Verde, 27 de novembro de 2018

Anderson Rafael Tafernaberri Leite Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102979 Nr: 242-16.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ZINI DA CUNHA - 

OAB:22905-0, WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - 

OAB:OAB/MT 23345

 Impulsiono o presente nos termos da CNGC para INTIMAR o Acusado, na 

pessoa de seu procurador para que, no prazo legal, Manifeste-se sobre a 

Cota de fls. 107/110.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002588-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNAMAR ARANTES MIRANDA 52774708168 (REQUERIDO)

 

Vistas à RECLAMANTE, acerca da devolução da carta precatória.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002465-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALCILENE VIEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO(A))

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002465-17.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ALCILENE VIEIRA NETO 

REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A Vistos. I.Relatório. Dispensando o 

relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O 

feito comporta pronto julgamento, uma vez que a matéria discutida 

prescinde de dilação probatória. Não há falar em decadência, pois não se 

trata de reclamação pelo vício do produto. Trata-se, pois, de reclamação 

quanto ao não recebimento do produto e a requerida não comprovou nos 

autos a entrega da mercadoria, de modo que não se aplica o instituto da 

decadência no caso em análise. A preliminar de ilegitimidade de parte é 

questão de mérito e será decidido em conjunto. Por outro lado, não há falar 

em complexidade da causa que afaste a competência deste Juízo 

porquanto trata-se de prova meramente documental, na qual reputo 

suficientemente demonstrada para a solução da controvérsia posta. No 

mérito, a reclamante alega que realizou a compra de uma TV no site 

PONTOFRIO.COM efetuando o pagamento no valor de R$ 1.646,36 (mil 

seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos) pelo produto. 

Porém, alega que não percebeu que o credor seria a empresa requerida. 

Embora a reclamante tenha relatado ter realizado a compra no site de 

outra empresa, é possível aferir pela análise do comprovante de 

pagamento coligido nos autos que a reclamada recebeu o valor pago pela 

mercadoria. Além disso, o atendente virtual da requerida confirmou a 

existência do pagamento, embora tenha relatado que o produto havia sido 

entregue ao destinatário/comprador. Porém, não há nos autos nenhuma 

prova de que a reclamada efetivamente tenha entregue a mercadoria e 

para quem entregou, ônus que que lhe competia (art. 373, I, do CPC). 

Dessa forma, não tendo a requerida juntado nos autos prova de entrega 

da mercadoria e para quem foi entregue, ficou caracterizada a falha na 

prestação do serviço. Se vendeu o produto e recebeu o valor pela 

mercadoria vendida, a contraprestação esperada era a entrega do 

produto ou, no mínimo, a devolução da quantia recebida devidamente 

corrigida. Logo, deverá a reclamada restituir o valor na sua integralidade à 

parte autora, sob pena de enriquecimento indevido. Entretanto, a 

restituição deverá ocorrer na forma simples porque neste caso não se 

trata de pagamento indevido e, além disso, não houve prova de má-fé da 

reclamada. Deixo de analisar o pedido de condenação da requerida ao 

pagamento em danos morais porquanto desprovido da causa da pedir. Por 

arremate, não vislumbro hipóteses do artigo 80 do Código de Processo 

Civil, de modo que indefiro o pedido em relação a litigância de má-fé da 

requerida pleiteado pela reclamante. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na reclamação cível 

proposta por ALCILENE VIEIRA NETO em desfavor de MAGAZINE LUIZA 

S/A., e condeno a requerida à restituição da quantia de R$ 1.646,36 (mil, 

seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos), na forma 

simples, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do 

efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação, na forma do artigo 405 do 

Código Civil. Consequentemente, julgo extinto o processo com fundamento 

nos artigos 487, inciso I, e 490, ambos do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do 

trânsito em julgado desta sentença, em não havendo pagamento 

voluntário, o montante da condenação será acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 20 de novembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001053-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Certifico que 

expedi a certidão de crédito em anexo, conforme determinado no id. 

16319272. Nesse passo, INTIMO a parte exequente para manifestar-se 

nos autos no prazo legal, sob pena de extinção. Lucas do Rio Verde - MT, 

27 de novembro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003850-34.2017.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI OAB - MT0015106A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALGIR CARLOS PERUZZOLO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do reclamante, via de seu advogado, para manifestar acerca 

da certidão do Oficial de Justiça, ID 16313720.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004046-04.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI OAB - MT0015106A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO AGOSTINHO KERN (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do reclamante, via de seu advogado, para manifestar acerca 

da certidão do Oficial de Justiça, ID 16360522.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIPERCARD BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 29/01/2018 Hora: 

16:45 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002365-33.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002365-33.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: FERNANDO HENRIQUE 

MORAES EXECUTADO: EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 

Vistos. DEFIRO o requerimento de penhora on-line no valor de R$ 

13.864,36 (treze mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis 

centavos), conforme cálculo de id. 14792758. Realizado o ato, em caso de 

positivo, lavre-se o termo de penhora e intime-se o executado para 

requerer o que lhe for de direito e interesse no prazo de 10 (dez) dias. No 

caso de não se localizarem bens passiveis de penhora, intimem-se o 

exequente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde 

/MT, 23 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002554-74.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOLIVAN BRUCE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEIA ADRIANA FAVERO OAB - MT0005220A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR ROMAN ROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte autora/recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 27 de novembro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001931-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. No caso dos autos, o reclamante pleiteia a desistência do 

processo. Importante ressaltar que a desistência da ação pelo autor 

importará em extinção do feito sem julgamento do mérito, 

independentemente da anuência do réu já citado (Enunciado nº. 90 do 

FONAJE). Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Retifique-se o polo passivo para que conste Município de 

Lucas do Rio Verde. Sem custas e honorários, com fulcro nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, 27 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001300-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TALISMA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANO SILVA MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em respeito ao princípio da cartularidade é imprescindível à 

apresentação do original do título de crédito, sendo assim, intime-se o 

exequente para, em 05 dias, deposite em cartório o do título executivo 

original. Após, cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

pagar o principal e cominações legais ou nomear bens a penhora, 

suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quanto forem necessários à satisfação integral 

da execução. Não o fazendo, deverá o Oficial de Justiça proceder à 

penhora e avaliação de bens do devedor suficientes para satisfação do 

débito executado, observando as exigências legais. Intime-se o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês. Na hipótese de penhora, 

designe-se audiência de conciliação de acordo com a pauta do (a) 

conciliador (a), ocasião em que poderá a executada oferecer embargos à 

execução (por escrito ou verbalmente), procedendo-se as intimações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde, 27 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003707-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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ALEX SANDRO ALVES PAIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Intime-se a parte autora a indicar a conta para recebimento dos 

valores depositados em juízo. Com a informação, expeça-se alvará em 

favor da parte autora. Intime-se a parte autora pessoalmente, nos termos 

do artigo 450, § 3º, da CNGC. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 27 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010129-24.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GESIEL CAMARGO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO OAB - MT0014183S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANA KAREN DA SILVA SALIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Defiro o pedido constante no id. 16649381. Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde-MT, 27 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GETULIO DANIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000583-20.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE GETULIO DANIEL 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Devolvo os autos sem 

manifestação, em razão da minha suspeição. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002156-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDENEI GOMES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANDES JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOSIVAN DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002156-93.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EDENEI GOMES NETO 

REQUERIDO: ERNANDES JOSE DE SOUZA Vistos. Considerando que a 

testemunha Josivan da Silva não foi encontrada, conforme certidão de id. 

15821046, devolva-se à origem, com as nossas homenagens. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 27 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 30524 Nr: 304-66.2009.811.0045

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLOPLANTA CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR LAMPUGNANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIRENE CANDIDO LONDERO - 

OAB:OAB/MT 24478-A, LUCAS CANDIDO MAYER - OAB:85183-RS, 

Paulo Cesar Cerutti - OAB:MT0025202O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Vistos.

 Certifique-se quanta a tempestividade do recurso inominado ás 

fls.113/123.

Se tempestivo, recebo o recurso nos termos do art. 82 da Lei 9.099/95.

Intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões no prazo 

legal.

Após com ou sem contrarrazões remetam-se os autos para a Turma 

Recursal.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011108-44.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LAEDIO DE MOURA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8011108-44.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: BB ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO S A EXECUTADO: ANTONIO LAEDIO DE MOURA 

Visto. Considerando que não houve o pagamento da condenação, defiro o 

requerimento do exequente, determinando que seja procedida nova 

tentativa penhora on-line nas contas e/ou aplicações, bem como em que 

os Executados eventualmente figure como titular, estabelecendo-se como 

valor limite a ser constritado a quantia de R$ 3.446,38 (três mil 

quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos) referentes 

aos honorários advocatícios e a multa de litigância de má fé , de acordo 

com a dicção dos art.(s) 835 e 854, ambos do CPC. Caso seja confirmado 

o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do(a) 

executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da constrição, na pessoa de seu 

advogado ou, não o tendo, pessoalmente, nos exatos termos do § 2º do 

artigo 854 do CPC. Caso seja infrutífera a tentativa de constrição intime-se 

o credor para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 

cinco (05) dias, sob pena de extinção do processo, conforme disposto no 

art. 53, §4º, LJE. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde-MT, 23 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010380-66.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR OSORIO SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR OAB - MT0017589A (ADVOGADO(A))

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JESSYCA MOURA DA SILVA OAB - MT0018931A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010380-66.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: ADEMAR OSORIO SILVEIRA 

EXECUTADO: FLAVIO GONCALVES DA SILVA Visto. Considerando que 

não houve o pagamento da condenação, defiro o requerimento do 

exequente, determinando que seja procedida nova tentativa penhora 

on-line nas contas e/ou aplicações, bem como em que os Executados 

eventualmente figure como titular, estabelecendo-se como valor limite a 

ser constritado a quantia de R$ 5.990,60( cinco mil novecentos e noventa 

reais e sessenta centavos) , de acordo com a dicção dos art.(s) 835 e 

854, ambos do CPC. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira em nome do(a) executado(a), 

intime-se-o(a)(s) acerca da constrição, na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do 

CPC. Caso seja infrutífera a tentativa de constrição intime-se o credor para 

indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de cinco (05) 

dias, sob pena de extinção do processo, conforme disposto no art. 53, 

§4º, LJE. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 23 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011370-91.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARDONIO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8011370-91.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: CLARO S/A EXECUTADO: JOSE 

MARDONIO DA SILVA Visto. Considerando que não houve o pagamento 

da condenação, defiro o requerimento do exequente, determinando que 

seja procedida nova tentativa penhora on-line nas contas e/ou aplicações, 

bem como em que os Executados eventualmente figure como titular, 

estabelecendo-se como valor limite a ser constritado a quantia de R$ 

5.780,35 (cinco mil setecentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos), 

de acordo com a dicção dos art.(s) 835 e 854, ambos do CPC. Caso seja 

confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em 

nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da constrição, na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, nos exatos 

termos do § 2º do artigo 854 do CPC. Caso seja infrutífera a tentativa de 

constrição intime-se o credor para indicar bens do devedor passíveis de 

penhora, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção do processo, 

conforme disposto no art. 53, §4º, LJE. Intimem-se. Cumpra-se expedindo 

o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 23 de novembro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004096-64.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINA RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004096-64.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: JACKELINA RODRIGUES Visto. Considerando que não 

houve o pagamento da condenação, defiro o requerimento do exequente, 

determinando que seja procedida nova tentativa penhora on-line nas 

contas e/ou aplicações, bem como em que os Executados eventualmente 

figure como titular, estabelecendo-se como valor limite a ser constritado a 

quantia de R$ 211,90 (duzentos e onze reais e noventa centavos), de 

acordo com a dicção dos art.(s) 835 e 854, ambos do CPC. Caso seja 

confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em 

nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da constrição, na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, nos exatos 

termos do § 2º do artigo 854 do CPC. Caso seja infrutífera a tentativa de 

constrição intime-se o credor para indicar bens do devedor passíveis de 

penhora, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção do processo, 

conforme disposto no art. 53, §4º, LJE. Intimem-se. Cumpra-se expedindo 

o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 23 de novembro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000660-97.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYRES RAFAELA ARAUJO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000660-97.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: BANCO BRADESCARD S.A 

EXECUTADO: NAYRES RAFAELA ARAUJO DA SILVA Visto. 

Considerando que não houve o pagamento da condenação, defiro o 

requerimento do exequente, determinando que seja procedida nova 

tentativa penhora on-line nas contas e/ou aplicações, bem como em que 

os Executados eventualmente figure como titular, estabelecendo-se como 

valor limite a ser constritado a quantia de R$ 4.627,15 (quatro mil 

seiscentos e vinte e sete reais e quinze centavos), de acordo com a 

dicção dos art.(s) 835 e 854, ambos do CPC. Caso seja confirmado o 

bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do(a) 

executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da constrição, na pessoa de seu 

advogado ou, não o tendo, pessoalmente, nos exatos termos do § 2º do 

artigo 854 do CPC. Caso seja infrutífera a tentativa de constrição intime-se 

o credor para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 

cinco (05) dias, sob pena de extinção do processo, conforme disposto no 

art. 53, §4º, LJE. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde-MT, 23 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011700-88.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8011700-88.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: NILSON ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO Visto. 

Considerando que não houve o pagamento da condenação, defiro o 

requerimento do exequente, determinando que seja procedida nova 
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tentativa penhora on-line nas contas e/ou aplicações, bem como em que 

os Executados eventualmente figure como titular, estabelecendo-se como 

valor limite a ser constritado a quantia de R$ 4.889,30 (quatro mil 

oitocentos e oitenta e nove reais e trinta centavos), de acordo com a 

dicção dos art.(s) 835 e 854, ambos do CPC. Caso seja confirmado o 

bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do(a) 

executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da constrição, na pessoa de seu 

advogado ou, não o tendo, pessoalmente, nos exatos termos do § 2º do 

artigo 854 do CPC. Ainda, diligencie-se através do sistema RENAJUD, na 

tentativa de localizar veículos em nome da executada e que não possuam 

restrições de qualquer natureza Sendo exitosa a tentativa de constrição, 

expeça-se mandado de intimação do devedor. Caso seja infrutífera a 

tentativa de constrição intime-se o credor para indicar bens do devedor 

passíveis de penhora, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção 

do processo, conforme disposto no art. 53, §4º, LJE. Intimem-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 23 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010640-51.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BM SERVICOS DE CADASTROS E CREDITOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

ELI HEBER GRAGEL OAB - MT15037 (ADVOGADO(A))

ELILDIANE MEDEIROS DECHEN OAB - RN9668-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010640-51.2013.8.11.0045. EXEQUENTE: WELTON PEREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: BM SERVICOS DE CADASTROS E CREDITOS LTDA Visto. 

Considerando que não houve o pagamento da condenação, defiro o 

requerimento do exequente, determinando que seja procedida nova 

tentativa penhora on-line nas contas e/ou aplicações, bem como em que 

os Executados eventualmente figure como titular, estabelecendo-se como 

valor limite a ser constritado a quantia de R$ 2.159,59 (dois mil cento e 

cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), de acordo com a 

dicção dos art.(s) 835 e 854, ambos do CPC. Caso seja confirmado o 

bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do(a) 

executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da constrição, na pessoa de seu 

advogado ou, não o tendo, pessoalmente, nos exatos termos do § 2º do 

artigo 854 do CPC. Caso seja infrutífera a tentativa de constrição intime-se 

o credor para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 

cinco (05) dias, sob pena de extinção do processo, conforme disposto no 

art. 53, §4º, LJE. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde-MT, 23 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010428-59.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GARLET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMAR TIAGO PROVIN & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010428-59.2015.8.11.0045. REQUERENTE: FRANCISCO GARLET 

REQUERIDO: CLEOMAR TIAGO PROVIN & CIA LTDA - ME Visto. 

Considerando que não houve o pagamento da condenação, defiro o 

requerimento do exequente, determinando que seja procedida nova 

tentativa penhora on-line nas contas e/ou aplicações, bem como em que 

os Executados eventualmente figure como titular, estabelecendo-se como 

valor limite a ser constritado a quantia de R$ 3.979,23 (três mil novecentos 

e setenta e nove reais e vinte e três centavos), de acordo com a dicção 

dos art.(s) 835 e 854, ambos do CPC. Caso seja confirmado o bloqueio de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do(a) executado(a), 

intime-se-o(a)(s) acerca da constrição, na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do 

CPC. Ainda, diligencie-se através do sistema RENAJUD, na tentativa de 

localizar veículos em nome da executada e que não possuam restrições 

de qualquer natureza Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se 

mandado de intimação do devedor. Caso seja infrutífera a tentativa de 

constrição intime-se o credor para indicar bens do devedor passíveis de 

penhora, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção do processo, 

conforme disposto no art. 53, §4º, LJE. Expeça-se o necessário para a 

efetivação do protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 782, 

§3º do CPC/2015, perante ao Cartório de Protesto e Títulos desta Comarca, 

bem como a inscrição nos órgão de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, via 

sistema SERASAJUD. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Lucas do Rio Verde-MT, 23 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002552-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON BIGATON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D CARVALHO DA SILVA SERVICOS FUNERARIOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002552-07.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: CLEVERSON BIGATON 

EXECUTADO: D CARVALHO DA SILVA SERVICOS FUNERARIOS - ME 

Vistos. Considerando que o executado não realizou o pagamento da 

execução, defiro requerimento da exequente, determinando que seja 

procedida à penhora on-line nas contas e/ou aplicações, em que o 

Executado eventualmente figure como titular, estabelecendo-se como 

valor limite a ser constritado a quantia de R$ 10.776,59 (dez mil setecentos 

e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), de acordo com a 

dicção dos art.(s) 835 e 854, ambos do CPC. Caso haja penhora, 

designe-se audiência de conciliação conforme disponibilidade de pauta do 

conciliador, devendo o executado poderá oferecer embargos (art. 52, IX), 

por escrito ou verbalmente. Caso seja infrutífera a tentativa de constrição 

intime-se o credor para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no 

prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção do processo, conforme 

disposto no art. 53, §4º, LJE. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 23 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001264-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO(A))

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001264-24.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: MARCO ANTONIO MENDES 

EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Visto. 

Considerando que não houve o pagamento da condenação, defiro o 

requerimento do exequente, determinando que seja procedida nova 

tentativa penhora on-line nas contas e/ou aplicações, bem como em que 

os Executados eventualmente figure como titular, estabelecendo-se como 
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valor limite a ser constritado a quantia de R$ 8.213,77 (oito mil duzentos e 

treze reais e setenta e sete centavos), de acordo com a dicção dos art.(s) 

835 e 854, ambos do CPC. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira em nome do(a) executado(a), 

intime-se-o(a)(s) acerca da constrição, na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do 

CPC. Ainda, diligencie-se através do sistema RENAJUD, na tentativa de 

localizar veículos em nome da executada e que não possuam restrições 

de qualquer natureza Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se 

mandado de intimação do devedor. Caso seja infrutífera a tentativa de 

constrição intime-se o credor para indicar bens do devedor passíveis de 

penhora, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção do processo, 

conforme disposto no art. 53, §4º, LJE. Expeça-se o necessário para a 

efetivação do protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 782, 

§3º do CPC/2015, perante ao Cartório de Protesto e Títulos desta Comarca, 

bem como a inscrição nos órgão de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, via 

sistema SERASAJUD. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Lucas do Rio Verde-MT, 23 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001609-24.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANE RIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE OAB - MT20481/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846/B-B (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT0011686A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001609-24.2016.8.11.0045. REQUERENTE: GIOVANE RIGO REQUERIDO: 

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA, MOTO HONDA DA 

AMAZONIA LTDA Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). 

FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento integral da obrigação, 

realizada pela Executada, a extinção é medida que se impõe consoante a 

regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita.” Posto isto, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Desde já, defiro o levantamento 

dos valores, em favor do Exequente. Expeça-se o alvará. Intime-se 

pessoalmente o Autor para tomar ciência desta decisão, nos termos do 

art. 450, §3º da CNGC. Dispensado o registro pelo Provimento 

42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos 

e dando-se as baixas devidas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, 27 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSON MARTINS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE MATO GROSSO (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000425-96.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ANDRESSON MARTINS 

ARAUJO REQUERIDO: UNIMED NORTE MATO GROSSO, COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO 

GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT Vistos. Relatório dispensando na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A oposição de embargos 

de declaração é cabível estritamente às hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, visando tão somente integrar a decisão 

recorrida. Entendo que o caso típico de integração da decisão recorrida. 

Isso porque a tutela de urgência foi concedida à parte 

reclamante/embargante, tendo por objeto o cumprimento de uma obrigação 

de fazer por parte da reclamada/embargada. Entretanto, conforme a 

embargante noticiou nos autos a obrigação ainda não foi cumprida, motivo 

pelo qual o pedido de fixação de multa deve ser acolhido para compelir o 

seu cumprimento. Ressalte-se que de acordo com a sistemática do artigo 

536, parágrafo primeiro, e artigo 537 do Código de Processo Civil a multa 

tem a finalidade de garantir efetividade à obrigação de fazer ou não fazer 

determinada pelo julgador, com a possibilidade de imposição de ofício ou a 

requerimento da parte, se for suficiente ou compatível com a obrigação. A 

aplicação da multa diária tem sua incidência e pertinência como forma de 

compelir a parte obrigada e recalcitrante a honrar com a obrigação que lhe 

foi imposta. Portanto, tratando, a hipótese dos autos, de obrigação de 

fazer (entrega da carteirinha e/ou do cartão de acesso aos serviços 

médicos do plano ao autor/embargante) que deve ser cumprida pela parte 

requerida, há fundamento para a incidência da multa diária. Com efeito, 

necessário anotar que a multa diária deve ter o seu caráter pedagógico, 

devendo ocasionar efetivo abalo ao destinatário da ordem, para que 

cumpra, incondicionalmente, mesmo porque, sem a força coercitiva pela 

irrisoriedade da quantificação, fomenta o desprezo e a conduta em 

desprestígio da Justiça, o que se mostra inadmissível e intolerável. Assim, 

arbitrar a multa, o julgador deve atentar-se para a sua eficácia e 

efetividade no sentido de compelir ao cumprimento da obrigação. No caso, 

a tutela provisória foi concedida (Id. 4781448) e determinou à parte 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, a entrega do cartão do plano de 

saúde, sob pena de multa diária. A decisão foi concedida no dia 28 de 

fevereiro de 2017 e mais de um ano a requerida ainda não cumpriu a 

decisão judicial. Justifica-se, portanto, a obrigação específica estabelecida 

pelo Juízo, sendo que eventual e futura discussão sobre comprovação do 

descumprimento da ordem deve ser suscitada no momento oportuno, não 

justificando o indeferimento do pleito. Ante o exposto, tendo em vista que a 

inexistência de comprovação do cumprimento da decisão judicial ACOLHO 

os embargos de declaração opostos por ANDRESSON MARTINS ARAÚJO 

e fixo a multa diária em R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao teto de 

alçada dos Juizados Especiais Cíveis a ser revertida futuramente em 

benefício do autor/embargante. Sem condenação em custas processuais 

e de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a 

apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Togada (art. 40 da 

Lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde - MT, 27 de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Certifique-se a tempestividade do recurso inominado interposto. Se 

tempestivo, recebo o recurso, no efeito devolutivo. Intime-se o recorrido 

para apresentar contrarrazões. Com ou sem contrarrazões, remeta-se os 

autos à Turma Recursal. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 27 

de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON RAIMUNDO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 455 de 1025



1000468-96.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EDMILSON RAIMUNDO 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Relatório 

dispensando na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A oposição 

de embargos de declaração é cabível estritamente às hipóteses previstas 

no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, visando tão somente integrar 

a decisão recorrida. Entendo que o caso típico de integração da decisão 

recorrida, ante a existência de contradição na sentença (Id. 14626151). 

Isso porque o objeto do pedido da parte autor/embargante se restringiu à 

declaração de inexistência do débito de R$ 250,31 (duzentos e cinquenta 

reais e trinta e um centavos), referente ao suposto contrato n. 

850018133000087EC, cujo valor de R$ 746,05 (setecentos e quarenta e 

seis reais e cinco centavos) não diz respeito ao objeto da lide, devendo 

ser excluído do dispositivo da sentença. Quanto ao valor da indenização 

deve ser mantido valor que constou do dispositivo da sentença por se 

tratar de valor que se ajusta a outros processos julgados anteriormente 

neste juízo, em casos semelhantes. Além disso, trata-se de valor que não 

importa enriquecimento indevida da parte reclamante e também se ajusta 

ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Por outro lado, sobre 

o valor da indenização incide correção monetária, conforme constou no 

julgado e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso. Considera-se evento danoso a data da inscrição indevida do 

nome da parte reclamante no cadastro de inadimplentes, que, neste caso 

ocorreu no dia 11.03.2017, conforme informação constante do evento 

11701307. Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos de 

declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A. para alterar o dispositivo 

da sentença (Id. 14626151) da seguinte forma: (i) DECLARAR a 

inexigibilidade da dívida de 250,31 (duzentos e cinquenta reais e trinta e 

um centavos), referente ao suposto contrato n. 850018133000087EC, e 

determinar a exclusão do nome do reclamante do cadastro de 

inadimplentes referente ao objeto da lide; (ii) CONDENAR a parte requerida 

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de composição de 

dano moral, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir 

do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por 

cento) a.a., a partir do evento danoso, ocorrido em 11.03.2017 (Súmula 54 

do STJ). No mais, permanecem inalteradas as demais disposições da 

r.sentença, conforme lançadas. Sem condenação em custas processuais 

e de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a 

apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Togada (art. 40 da 

Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 27 de 

novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 27 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000080-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ENDREW REGINALDO CLARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000080-33.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: ENDREW REGINALDO CLARO 

EXECUTADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos. Relatório dispensando na forma do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. DECIDO. A oposição de embargos de declaração é cabível 

estritamente às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, visando tão somente integrar a decisão recorrida. No caso 

dos autos, a parte embargante defende a existência de contradição na 

decisão que determinou o bloqueio nos autos na fase de cumprimento de 

sentença, sob o argumento de que o valor penhora de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) é inferior ao valor devido pela executada e, portanto, a penhora 

deveria ser realizada com o valor corrigido. Com efeito, é possível aferir 

que o embargante requereu na manifestação aportada ao evento 8754384 

o cumprimento de sentença indicando o crédito de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais). Além disso, ao ser intimado acerca da ausência de manifestação 

da parte executada, o exequente manifestou-se (Id. 12989899) a penhora 

de ativos financeiros em nome do devedor, sem, contudo, coligir nos autos 

planilha com demonstrativo de cálculos atualizados, conforme determinam 

os artigos 523 e 524 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que a 

juntada de planilha contendo os valores atualizados do crédito perseguido 

é ônus do credor, e não do Juízo. Eventual crédito remanescente e, em 

sendo de interesse do credor, poderá apresentar pedido de execução 

complementar sobre do saldo remanescente mediante pedido nos autos, 

instruindo o pedido com demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, na forma do artigo 524 do Código de Processo Civil. Ante o 

exposto, inexistindo as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, REJEITO os embargos de declaração opostos por ANDREW 

REGINALDO CLARO. Sem condenação em custas processuais e de 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a 

apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Togada (art. 40 da 

Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 27 de 

novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 27 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001782-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SAMARTINO ALBINO OAB - MT14903/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERIDO)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A 

(ADVOGADO(A))

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO(A))

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001782-77.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO FABRIN 

BOULHOSA REQUERIDO: DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E 

PECAS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. Vistos. 

Relatório dispensando na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A 

oposição de embargos de declaração é cabível estritamente às hipóteses 

previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, visando tão 

somente integrar a decisão recorrida. Em que pese os argumentos da 

embargante, a sentença já analisou e afastou a preliminar de ilegitimidade 

de parte do embargado, sendo que os embargos de declaração 

apresenta-se nítido caráter protelatório. A ação foi proposta pela pessoa 

física e não pessoa jurídica e, neste caso, não há necessidade da 

comprovação de enquadramento de microempresa. Haveria necessidade 

se a ação tivesse sido proposta pela pessoa jurídica, o que não é o caso. 

A juntada de documentos da empresa foi necessária para comprovar a 

propriedade do veículo. Mas o condutor envolvido no acidente também 

possui legitimidade e interesse processual para propor ação visando 

discutir situação ligada ao evento que deu origem ao objeto da causa. 

Além disso, é possível aferir pelos documentos coligidos nos autos que 

autor era quem conduzia o veículo na ocasião do acidente. Também o 

autor/embargante comprovou nos autos que é um dos representantes da 

empresa proprietária do veículo. Da mesma forma, foi o autor/embargante 

quem entrou em contato com a embargante e acertou todos os trâmites 

para os reparos no referido veículo diretamente com a embargante, 

conforme documento aportado ao evento 13097670. Logo, desde o dia 

11.10.2017, data de recebimento do veículo nas suas dependências a 

empresa embargante tinha pleno conhecimento acerca da propriedade do 

automóvel envolvido no acidente e aceitou realizar os reparos solicitados. 

Da mesma forma, é possível aferir que os trâmites com a Seguradora 

foram realizados pelo embargado. Ante o exposto, inexistindo as 
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hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO 

os embargos de declaração opostos por DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA 

DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. Sem condenação em custas processuais e 

de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a 

apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Togada (art. 40 da 

Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 27 de 

novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Defiro o levantamento dos 

valores depositados em juízo em favor da parte autora, conforme dados 

informados no id. 15575158. Expeça-se alvará. Intime-se o autor 

pessoalmente, nos termos do artigo 450, § 3º, da CNGC. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 27 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003286-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR OSORIO SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003097-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Para que o pedido de desistência 

fosse acolhido, a parte autora deveria estar presente na audiência. 

Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas e despesas 

processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas). Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003023-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Para que o pedido de desistência 

fosse aceito, a parte autora deveria estar presente na audiência. Condeno 

a parte reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais 

(ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas). 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003104-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. O pedido de desistência só poderia 

ser aceito se a parte autora estivesse presente à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais 

(ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas). 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001661-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO DUARTE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004988-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN CARLOS NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O reclamante, devidamente intimado para promover a 

emenda da inicial (art. 317 do CPC), deixou de colacionar nos autos 

comprovante de endereço atualizado, em seu nome, descumprindo a 

decisão que determinou a emenda da inicial (id. 12506427). Ante ao 

exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pela parte, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as formalidade legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003513-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA LAURENTINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. O pedido de desistência somente 

poderia ser aceito se a parte autora estivesse presente à audiência. 

Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas e despesas 

processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas). Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001528-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO RODRIGUES FILHO (EXECUTADO)

DANIELE LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifica-se que as partes 

firmaram acordo livremente e requerem a homologação deste (Id. 

13154084), requerendo o autor, ainda, a extinção do feito. Destarte, como 

as partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio e, sendo 

direito transigível, é devida a homologação por ato judicial. Posto isto, 

considerando que os atos das partes, consistentes em declarações 

bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo de Id. 13154084, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil . Sem custas e honorários, 

com fulcro nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 27 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-52.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DA CONCEICAO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O reclamante devidamente intimado para promover a 

emenda da inicial (art. 317 do CPC), deixou de colacionar nos autos 

comprovante de endereço atualizado, em seu nome, descumprindo a 

decisão que determinou a emenda da inicial. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

IV do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido pela parte, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com 

as formalidade legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 27 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001953-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEIA NETA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O reclamante devidamente intimado para promover a 

emenda da inicial (art. 317 do CPC), deixou de colacionar nos autos 

comprovante de endereço atualizado, em seu nome, descumprindo a 

decisão que determinou a emenda da inicial. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

IV do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido pela parte, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com 

as formalidade legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 27 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001143-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KAIRON ROBERTO DO CARMO FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O reclamante devidamente intimado para promover a 

emenda da inicial (art. 317 do CPC), deixou de colacionar nos autos 

comprovante de endereço atualizado, em seu nome, descumprindo a 

decisão que determinou a emenda da inicial. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

IV do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido pela parte, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com 
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as formalidade legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 27 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000930-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA GOVEIA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O reclamante devidamente intimado para promover a 

emenda da inicial (art. 317 do CPC), deixou de colacionar nos autos 

comprovante de endereço atualizado, em seu nome, descumprindo a 

decisão que determinou a emenda da inicial. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

IV do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido pela parte, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com 

as formalidade legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 27 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001263-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O reclamante devidamente intimado para promover a 

emenda da inicial (art. 317 do CPC), deixou de colacionar nos autos 

comprovante de endereço atualizado, em seu nome, descumprindo a 

decisão que determinou a emenda da inicial. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

IV do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido pela parte, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com 

as formalidade legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 27 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000897-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O reclamante devidamente intimado para promover a 

emenda da inicial (art. 317 do CPC), deixou de colacionar nos autos 

comprovante de endereço atualizado, em seu nome, descumprindo a 

decisão que determinou a emenda da inicial. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

IV do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido pela parte, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com 

as formalidade legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 27 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001179-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O reclamante devidamente intimado para promover a 

emenda da inicial (art. 317 do CPC), deixou de colacionar nos autos 

comprovante de endereço atualizado, em seu nome, descumprindo a 

decisão que determinou a emenda da inicial. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

IV do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido pela parte, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com 

as formalidade legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 27 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002582-76.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002582-76.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES EXECUTADO: OI S/A Vistos. Relatório dispensando na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A oposição de embargos de 

declaração é cabível estritamente às hipóteses previstas no artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, visando tão somente integrar a decisão 

recorrida. O embargante pretende obter efeitos modificativos no julgado 

que extinguiu a execução e determinou a expedição, a requerimento do 

credor, de certidão de crédito para habilitação no Juízo da recuperação 

judicial. Defende que trata-se de crédito não vencido e posterior a data do 

pedido de recuperação judicial. Assim, a discussão envolve a 

possibilidade ou não de remessa do crédito obtido nos autos de origem 

para o juízo da recuperação judicial, diante da homologação do plano de 

recuperação pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de 

Janeiro. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou 

entendimento de que, se o próprio artigo 49, da Lei n. 11.101/2005 prevê 
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que os créditos não vencidos na data do pedido de recuperação judicial 

submetem-se a ela, deve se entendidos que também engloba nessa 

situação os créditos que ainda não foram objeto de declaração em 

sentença judicial, mas pré-existentes, porquanto anteriores ao fato 

gerador. Nesse sentido, vale transcrever a ementa do seguinte julgado da 

Corte Superior: RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CONSTITUIDOS 

APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO À 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL.INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI 

11.101/2005 À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE DA PRESERVAÇÃO 

DA EMPRESA. (REsp n. 1.443.750/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, DJ 20.10.2016). COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO 

MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

CRÉDITO TRABALHISTA. RECONHECIMENTO POSTERIOR À 

FORMULAÇÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. SERVIÇO PRESTADO 

ANTERIORMENTE AO REQUERIMENTO. SUJEIÇÃO DA OBRIGAÇÃO À 

DISCIPLINA DA LEI 11.101/05 E SEUS EFEITOS. PRECEDENTES. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1.741.756/RS, Rel. MINISTRO MOURA RIBEIRO, 

DJ 24.05.2018). Desse modo, verifica-se que em observância do princípio 

da preservação da empresa, todos os efeitos transcendem ao interesse 

particular da parte. E, neste caso, devem ser observadas as regras 

estabelecidas na assembleia geral de credores. Ao contrário do que alega 

o embargante, tudo indica que a contratação dos serviços do plano de 

telefonia com a parte requerida/embargada se deu em data anterior ao 

pedido de recuperação judicial. Logo, o crédito do embargante está sujeito 

aos efeitos da recuperação judicial, de maneira que é no juízo da 

recuperação que o referido crédito deverá ser satisfeito. E se ainda não 

foi incluído no rol dos credores, deverá ser habilitado pelo embargante. 

Ante o exposto, inexistindo as hipóteses previstas no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, REJEITO os embargos de declaração opostos 

por LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES. Sem condenação em 

custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Submeto a apreciação para posterior homologação da M.M. 

Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde - MT, 27 de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001201-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SILVA DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O reclamante devidamente intimado para promover a 

emenda da inicial (art. 317 do CPC), deixou de colacionar nos autos 

comprovante de endereço atualizado, em seu nome, descumprindo a 

decisão que determinou a emenda da inicial. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

IV do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido pela parte, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com 

as formalidade legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 27 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O reclamante devidamente intimado para promover a 

emenda da inicial (art. 317 do CPC), deixou de colacionar nos autos 

comprovante de endereço atualizado, em seu nome, descumprindo a 

decisão que determinou a emenda da inicial. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

IV do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido pela parte, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com 

as formalidade legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 27 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH GONCALINA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. No caso dos autos, o reclamante pleiteia a 

desistência do processo. Importante ressaltar que a desistência da ação 

pelo autor importará em extinção do feito sem julgamento do mérito, 

independentemente da anuência do réu já citado (Enunciado nº. 90 do 

FONAJE). Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, com fulcro nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, 27 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001831-89.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO JOSE VOLMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FORTILUX INFORMATICA E PARTICIPACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLESMAR PEREIRA DE SOUZA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EWELYZE PROTASIEWYTCH OAB - PR54953 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA SAFRA SEMENTES LTDA (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL VICENTE GOETTEMS OAB - GO18506 (ADVOGADO(A))

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Cumpra-se o despacho proferido no id. 14624780. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 27 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003214-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. O pedido de desistência somente 

poderia ser aceito se o autor estivesse presente à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais 

(ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas). 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003878-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIVANIA VIEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. No caso dos autos, o reclamante pleiteia a 

desistência do processo. Importante ressaltar que a desistência da ação 

pelo autor importará em extinção do feito sem julgamento do mérito, 

independentemente da anuência do réu já citado (Enunciado nº. 90 do 

FONAJE). Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, com fulcro nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, 27 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010683-51.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE PICOLO GREGOLIN (EXEQUENTE)

GREGOLIN ARQUITETURA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010683-51.2014.8.11.0045. EXEQUENTE: GREGOLIN ARQUITETURA 

LTDA - EPP, VANESSA CRISTINE PICOLO GREGOLIN EXECUTADO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Em sede de 

Juizados Especiais, o meio de defesa do executado na execução de título 

judicial é a oposição de Embargos à Execução, cujo prazo conta-se a 

partir da intimação da penhora realizada nos autos (Enunciado 142 do 

FONAJE). Na espécie,a embargante defende excesso de execução, sem 

contudo, aportar nos autos planilha com demonstrativo de cálculos 

atualizados. Além disso, a matéria a ser ventilada nos embargos é taxativa 

prevista no rol do artigo 52, inciso IX, da Lei n. 9.099/95: Art. 52. A 

execução de sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, 

no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes 

alterações: (...) IX – o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da 

execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, 

se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de 

cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Com efeito, em se tratando de excesso de 

execução é ônus das partes aportar nos autos planilha com os cálculos 

do valor que entende devido, sobretudo quando dizem respeito a créditos 

aferidos por simples cálculos aritméticos e que não demandam elaboração 

por profissional especializado. No caso dos autos, os parâmetros para 

correção dos valores foram fixados na sentença, que foi confirmado por 

unanimidade em sede de recurso. Eventual divergência nos parâmetros 

dos cálculos da parte exequente deveria ser comprovada pela 

embargante, mediante a juntada de planilha com discriminação dos 

valores, o que não ocorreu. Há de se ressaltar que toda matéria ventilada 

na “impugnação” da executada consistente no excesso de execução, 

que, na dicção do artigo 525, § 4º do Código de Processo Civil exige a 

apresentação de planilha com memória discriminada de cálculos sobre o 

valor que a parte executada entende devido, sob pena de rejeição liminar 

dos embargos/da impugnação. Dessa forma, deverá ser aplicada a 

hipótese do § 4º, segundo o qual, “não apontado o valor correto ou 

apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, 

se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver 

outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a 

alegação de excesso de execução.” Sem destaque no original. Frisa-se, 

contudo, que ainda que os argumentos da parte executada fossem 

analisados não iria prevalecer. Isso porque ficou comprovado e 

demonstrado nos autos que a parte impugnante deixou de apresentar 

planilha com demonstrativo de cálculos. Por arremate, importa mencionar 

que o Código de Processo Civil é aplicado de forma subsidiária aos 

processos de execução do Juizado, por ausência ou omissão da Lei n. 

9.099/95 c/c os Enunciados do FONAJE. Assim, como a única alegação da 

parte executada é o excesso de execução e não tendo ela apresentado 

qualquer elemento que fundamente a não aplicabilidade do § 5º do artigo 

525 do CPC à hipótese dos autos, a rejeição liminar dos embargos é 

medida de rigor. III. Dispositivo. Ante o exposto, REJEITO os embargos à 

execução opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A. à execução que lhe 

move GREGOLIN ARQUITETURA LTDA. – EPP e VANESSA CRISTINE 

PICOLO GREGOLIN, nos termos do artigo 525, § 5º, e artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, expeça-se o 

competente alvará da quantia objeto da penhora em favor da parte 

exequente, para a conta bancária informada no evento 14708260, 

observando, em todo caso, as disposições estabelecidas no Provimento 

68/2018 do CNJ. Da mesma forma, fica autorizada a expedição de alvará 

para a restituição da quantia depositada voluntariamente pela embargante, 

que deverá ser intimada para fornecer dados bancários para a respectiva 

transferência. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 26 de 
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novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 27 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004649-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CAROLINA FERREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O reclamante devidamente intimado para promover a 

emenda da inicial (art. 317 do CPC), deixou de colacionar nos autos 

comprovante de endereço atualizado, em seu nome, descumprindo a 

decisão que determinou a emenda da inicial. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

IV do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido pela parte, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com 

as formalidade legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 27 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004690-44.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O reclamante devidamente intimado para promover a 

emenda da inicial (art. 317 do CPC), deixou de colacionar nos autos 

comprovante de endereço atualizado, em seu nome, descumprindo a 

decisão que determinou a emenda da inicial. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

IV do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido pela parte, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com 

as formalidade legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 27 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003441-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA IRENE OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1004806-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO POLTRONIERI (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004806-16.2018.8.11.0045 AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

AMBIENTAL REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO 

GROSSO REQUERIDO: ADRIANO POLTRONIERI. VISTOS, ETC. Trata-se de 

AÇÃO CIVIL AMBIENTAL aviada pelo senhora MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO, em face de ADRIANO POLTRONIERI. Aduz o 

requerente que, fora instaurado o inquérito civil n.º 44/2014, pelo 

encaminhamento de ofício do IBAMA, em ação fiscalizatória em março de 

2013, sendo assim o requerido autuado por destruir 340,35 hectares de 

floresta nativa (objeto de especial preservação) sem a devida 

autorização. Informa que não houve até o devido momento o pagamento 

da multa aplicada, nem mesmo, a recuperação da área destruída, pois não 

consta no processo administrativo, apresentação de medidas reparatórias 

ou PRAD, por parte do requerido. Com a inicial vieram os documentos. Pois 

bem, não há pedido de liminar. Desde já, designo audiência de 

conciliação/mediação, a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 28 de fevereiro de 2019, às 

15h30min. Cite-se o requerido, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência (art. 334 do CPC), para comparecer ao ato designado, bem 

como dê-se ciência ao Ministério Público da referida audiência 

pessoalmente. A audiência de conciliação/mediação, não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, I). As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Intimem-se as partes e seus 

procuradores. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 21 de novembro 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004914-45.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. S. V. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004914-45.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 11.151.000,00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: GILBERTO 

VANZELLA Endereço: Rua Guarapuava, 369 E, Bairro Pioneiro, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: ANA LUCIA 

SIQUEIRA VANZELLA Endereço: Rua Guarapuava, 369 E, Pioneiro, LUCAS 

DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Certifico e dou fé que, com o 

objetivo de encaminhar o mandado à central de mandados é necessário 

que a parte autora providencie o pagamento da diligência do oficial de 

justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
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http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 27 de novembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004455-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINDUSTRIAL PSF LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELEIRO AGROPECUARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004455-43.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 20.374,94 ESPÉCIE: 

[CORREÇÃO MONETÁRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: AGROINDUSTRIAL PSF LTDA POLO PASSIVO: CELEIRO 

AGROPECUARIA LTDA - ME Impulsiono os autos para intimar o advogado 

da parte autora para efetivar o pagamento das guias para a distribuição da 

carta precatória requerida. Após o pagamento, a parte deverá juntar o 

comprovante aos autos por meio de petição. LUCAS DO RIO VERDE, 27 de 

novembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004125-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROZALVO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004125-46.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 11.448,00 ESPÉCIE: 

[CONCESSÃO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: ROZALVO DE SOUZA 

POLO PASSIVO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fica Vossa 

Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER no dia 27/02/2019 (quarta-feira), às 08h30 ou 

às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, 

Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO 

VERDE, 27 de novembro de 2018. Cristina Vargas Reis

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004554-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR TRENTINI (REQUERIDO)

ANGELA APARECIDA TRENTINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1004554-13.2018.8.11.0045. CARTA PRECATÓRIA 

VISTOS. Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, 

cumpra-se conforme deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO 

MANDADO. Em caso negativo, oficie-se ao juízo deprecante informando a 

falta dos documentos necessários ao seu cumprimento solicitando o 

envio, com urgência, e que caso não haja regularização no prazo de 60 

(sessenta) dias a presente será devolvida independentemente de 

cumprimento. Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde, 27 de novembro 

de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003918-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EZILDA DA MATTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003918-47.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 59.148,00 ESPÉCIE: 

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: EZILDA DA MATTA POLO 

PASSIVO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fica Vossa 

Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER no dia 27/02/2019 (quarta-feira), às 08h30 ou 

às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, 

Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO 

VERDE, 27 de novembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003667-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ILOIRA PRIESTER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA 

XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO GISELE ALVES SILVA PROCESSO n. 

1003667-63.2017.8.11.0045 Valor da causa: R$ 126.986,40 ESPÉCIE: 

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: ILOIRA PRIESTER 

Endereço: setor 11, zona rural, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Endereço: Rua Paranapanema, 11, Cidade Nova, LUCAS 

DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 FINALIDADE: Intimação de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogado(a) do requerente, para no prazo 

legal, se manifestar acerca do laudo Pericial juntado ao ID 16239400 

LUCAS DO RIO VERDE, 27 de novembro de 2018. Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004897-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR JANE CARVALHO HESPER (REQUERENTE)

EDUARDO GUSE (REQUERENTE)

SANTO ALDORI SILVEIRA HESPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002813-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EUFRASIO CORREIA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1002813-69.2017.8.11.0045 Valor da causa: R$ 11.244,00 ESPÉCIE: 

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: EUFRASIO 

CORREIA DA COSTA Endereço: RUA TRES PASSOS, 372, BAIRRO 

MENINO DEUS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Endereço: Rua Paranapanema, Centro, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado(a) polo ativo, para no prazo legal apresentar as contrarrazões 

ao recurso de apelação. LUCAS DO RIO VERDE, 27 de novembro de 2018. 

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22785 Nr: 631-79.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS FOGAÇA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE 

INTIMAR O/A ADVOGADO/A VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN PARA 

DEVOLVER OS REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, SOB 

PENA DE BUSCA E APRENSÃO E APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 

PREVISTAS NO ARTIGO 234, § 2º DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40616 Nr: 921-55.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOULHOSA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LEO PIGOZZO, EDIVALDO LUIS 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE 

INTIMAR O/A ADVOGADO/A VALDIR MIQUELIN PARA DEVOLVER OS 

REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, SOB PENA DE BUSCA 

E APRENSÃO E APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 

234, § 2º DO CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104045 Nr: 819-91.2015.811.0045

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARAUJO - 

OAB:64.832/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, LUCIANO GREGORY TRESCASTRO - OAB:18579-O, 

TANIA CRISTINA DE PAULA SOMARIVA - OAB:37.876/PR

 Impulsiono os autos para intimação da parte requerida do 

desarquivamento dos autos, conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 14305 Nr: 2948-55.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ LOURENÇO SIQUEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, REVEL - OAB:

 Foram encontrados pelo Sistema Renajud, mais dois veículos em nome do 

devedor, conforme anexo, tendo sido efetivada restrição de transferência 

e penhora dos veiculos, placa NJT4405 e AEY1136, já que o veículo placa 

JZJ5695, já foi penhorado, conforme se vê a p.116.

Segue ainda em anexo endereço do devedor encontrado pelo Sistema 

Renajud.

Posto isto, ordeno a intimação da Fazenda Pública para que se manifeste 

sobre a prescrição das dividas ativas inscritas desde 31/12/1994 a 

31/12/1998, no prazo de 15(quinze) dias.

No mesmo prazo, deverá trazer aos autos cópia atualizada da matrícula do 

imóvel penhorado a p. 38, bem como se manifestar sobre as informações 

acima.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107459 Nr: 2563-24.2015.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES MARTINELLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:13.224/MT, MARIA CECILIA 

PRANDINE MOLEIRO DE SOUZA - OAB:16711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176/A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103502 Nr: 540-08.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCI PICCINI, BEATRIZ WILLERS PICCINI, LUIZ 

JORGE PICCINI, HILARIO RENATO PICCINI, MAURICE INÊS PICCINI, CERLY 

CARDOSO PICCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar os advogados das partes, 

e se existentes, os assistentes técnicos da perícia marcada para o dia 

17/12/2018, às 15h20min Na secretaria desta 6ª Vara Cível em Lucas do 

Rio Verde.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 31798 Nr: 4145-06.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ LOURENÇO SIQUEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A, 
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HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, JOISIANE JESSICA 

OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, VALTER LUCAS 

MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO A PRESENTE EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE, para declarar a prescrição da divida ativa e de 

consequência determinar a extinção da presente execução.Condeno o 

excipiente ao pagamento dos honorários advocatícios a Defensoria 

Pública, os quais arbitro, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Fazenda Pública isenta do pagamento das custas.Intimem-se. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos dando-se as baixas de 

estilo.Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 103241 Nr: 395-49.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosângela Figueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR J. RODRIGUES JUNIOR 

- OAB:7.044-B/MT, FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES 

- OAB:9301/MT

 Anote-se na capa dos autos e sistema o novo advogada da requerida, 

conforme procuração de p. 86, Dr. Edmar J.Rodrigues Junior e Fábia 

Carolina Moretto Rizzato Rodrigues.

Intime-se a parte requerida a juntar aos autos o comprovante de 

arrematação do bem, objeto da lide, no prazo de 15(quinze) dias.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando sua 

necessidade, sob pena de preclusão, no prazo de 15(quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004998-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON HARTI RABER OAB - RS86390 (ADVOGADO(A))

MARTA REGINA DEBORTOLI OAB - RS40157 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLECIO FRANCISCO SCARTON VETERINARIA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004998-46.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 27 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005015-82.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

R. K. D. C. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA CARDOSO DA CONCEICAO OAB - 034.725.793-31 

(REPRESENTANTE)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1005015-82.2018.8.11.0045 VISTOS. Trata-se de ação 

ordinária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pela 

qual pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para o réu 

implantar, em seu favor, beneficio assistencial de prestação continuada, 

nos termos do art. 20 Lei no. 8.742/93. Com a inicial juntou documentos. É 

o relato do necessário. Decido. Inviável o pedido de antecipação de tutela, 

por ora, uma vez que o pedido formulado na inicial depende de 

averiguação aprofundada, não havendo prova inequívoca da 

incapacidade do autor e de sua alegada situação de miserabilidade. Desta 

forma, entendo que a questão depende de dilação probatória com a 

realização de exame médico pericial, bem como de estudo social, razão 

pela qual, por ora, deixo de apreciar a antecipação da tutela pretendida. 

Via de consequência, DETERMINO a realização antecipada de perícia 

médica. Nesse sentido: AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA 

ANTECIPADA. Não sendo contundente a prova dos autos no sentido de 

comprovar, de plano, a incapacidade laboral da parte autora, deve-se 

prestigiar a decisão do juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, 

devendo ser determinada a realização antecipada da perícia médica 

judicial com nova análise do pedido de tutela antecipada após a perícia. 

(TRF-4 - AG: 78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, 

Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, 

Data de Publicação: D.E. 21/03/2014). Proceda, a Secretaria, a nomeação 

do perito (a) no sistema AJG, para realização de perícia médica. O expert 

deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início 

dos trabalhos. Caso o(a) perito(a) aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela 

V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do 

Conselho da Justiça Federal. Quanto à apresentação dos quesitos, 

convém salientar que a parte Requerente já apresentou na inicial. Por sua 

vez, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias. Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as 

partes e os respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo 

razoável com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data da finalização da perícia. Entregue o 

laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo 

solicitação de esclarecimentos, oficie-se à SECAD para pagamento dos 

honorários. No que concerne à alegada situação de miserabilidade da 

parte Autora, DETERMINO seja realizado Estudo Social, pelo Setor Social 

desta Comarca, fixando o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o 

cumprimento da determinação, devendo, ainda, as experts guardarem 

observância e consideração quanto aos fatores sociais, ambientais e 

pessoais, vivenciados pela parte Requerente. Aportando aos autos os 

laudos (médico e social), imediatamente conclusos para deliberação 

quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Por outro lado, ante 

a impossibilidade de conciliação entre as partes, dispenso a realização de 

audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, 

DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos 

termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 

231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, 

não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, 

os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Com a juntada de 

contestação, intime-se a parte autora para apresentar impugnação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Defiro a gratuidade da Justiça. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 27 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004897-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR JANE CARVALHO HESPER (REQUERENTE)

EDUARDO GUSE (REQUERENTE)

SANTO ALDORI SILVEIRA HESPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1004897-09.2018.8.11.0045 AÇÃO DE INTERDITO 

PROIBITÓRIO CUMULADA COM PROIBIÇÃO DE INICIO DE OBRA E PENA 

PECUNIÁRIA C/C PEDIDO LIMINAR. REQUERENTE: SANTO ALDORI 

SILVEIRA HESPER E OUTROS REQUERIDOS: SÓLIDA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS. VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO 

CUMULADA COM PROIBIÇÃO DE INICIO DE OBRA E PENA PECUNIÁRIA C/C 

PEDIDO LIMINAR aviada por SANTO ALDORI SILVEIRA HESPER E OUTROS 

em desfavor da SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, objetivando 

liminarmente, a concessão de mandado proibitório determinando a 

interrupção da obra em andamento sob o imóvel objeto da lide, sob pena 

de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Recebo a emenda à inicial (ID n° 16684544 e documentos anexos). Pois 

bem. Relata que em 14.04.2012, firmou com a empresa requerida um 

contrato de Compra e Venda de Imóvel Urbano, registrado sob a matrícula 

n° 5.410 do CRI desta Comarca, no valor de R$ 42.250,00 (quarenta e dois 

mil duzentos e cinquenta reais), em 120 (cento e vinte) prestações. Aduz, 

que permaneceu adimplente até o pagamento da 56ª parcela, contudo, por 

dificuldades financeiros, não conseguiu adimplir as demais parcelas, 

iniciando novas tentativas de negociações com a requerida, contudo, ao 

argumento de abusividade nas cobranças, celebrou uma Cessão de 

Direitos sobre a Compra e Venda com o Sr. Eduardo Guse, passando este 

a ser codevedor das prestações junto à Imobiliária Ré. Expõe ainda, que 

fora surpreendido com a notícia que o imóvel fora retomado 

administrativamente, sem a prévia notificação ou protesto da dívida, 

pontuando a ilegalidade da conduta da parte requerida em ceder a terceiro 

o direito de edificação de um local que lhe pertence a posse direta, 

configurando-se o a turbação e iminente esbulho. Alega por fim, que 

restam quitados todos os débitos junto à Prefeitura Municipal e, que 

inexiste a constituição em mora do requerente, eis que ausente qualquer 

protesto registrado em seu nome. Assim, requer a concessão de liminar 

“inaldita altera pars”, determinando-se a expedição de mandado proibitório 

a fim de coibir o avanço da obra iniciada no imóvel localizado no lote 05 da 

quadra 28ª do Jardim Primaveras II, Lucas do Rio Verde/MT, os requeridos 

de adentrarem em seu imóvel, realizarem a venda ou locação, sob pena de 

aplicação de multa diária a ser fixada pelo Juízo. Com a inicial apresentou 

documentos Id. 16554343 e seguintes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relato do necessário. Fundamento. Decido. Como dito, cuida-se de AÇÃO 

DE INTERDITO PROIBITÓRIO CUMULADA COM PROIBIÇÃO DE INICIO DE 

OBRA E PENA PECUNIÁRIA C/C PEDIDO LIMINAR, tendo as partes acima 

qualificadas. De acordo com sistemática do novo Código de Processo Civil, 

a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência (art. 

294). A tutela provisória, tanto de urgência quanto de evidência, permite 

que o titular do direito comece a usufruir do bem (ou direito) que, 

aparentemente faz jus, ainda durante o curso do processo. Segundo o art. 

300 do novo Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de 

urgência há de ser observando dois elementos, quais sejam: probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Considerando os elementos de cognição existente nos presentes autos, 

tenho que a parte autora conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a 

probabilidade de seu direito. Pois bem, o interdito proibitório é a ação 

possessória cabível àquele que tenha justo receio de ser molestado em 

sua posse, cuja finalidade é preventiva, já que se trata apenas de uma 

ameaça, uma vez que nenhum ato concreto e efetivo de agressão foi 

praticado, mas o autor teme que sua posse venha a ser molestada. No 

entanto, é importante ressaltar que o temor subjetivo e o receio infundado 

não autorizam a propositura da ação, visto que a ameaça há de ser grave 

fundada e séria, hábil a trazer ao possuidor o justo receio de que sua 

posse venha a ser molestada. A ameaça, portanto, há de ser um mal 

injusto e iminente, sendo que a possibilidade de um ato molestador em um 

futuro distante retira dela a seriedade necessária. Isso porque a ação de 

interdito proibitório tem como objetivo impedir que se efetive turbação ou 

esbulho, devendo ser utilizado em face de ameaça de fato. Assim, de 

acordo com a previsão do art. 567, do novo Código de Processo Civil, tal 

ação garante: “o possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser 

molestado na posse, poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou 

esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu 

determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito”. Resta 

comprovado assim, a posse, pelos rol documental apresentado pela parte 

requerente, contudo, foram iniciadas obras no referido imóvel sem a 

prévia anuência do requerente, o qual não fora comunicado da rescisão 

contratual, até então em vigor entre as partes, tão pouco da retomada 

administrativa do bem e início de edificações. A ameaça ao bem imóvel, 

objeto da lide, consubstancia-se nas imagens colacionadas os autos nos 

docs. Id. 16554346, 16554348, 16654350, 16654351 e 16590510, iniciada 

por terceiros, sem a prévia ciência da parte requerente. Os requerentes 

comprovaram por meio dos documentos apresentados, que são 

possuidores do bem imóvel, podendo se valer do interdito proibitório, para 

afastar qualquer ameaça contra o seu direito de posse, aliás, tal medida 

fora expressamente estipulado no contrato firmado, vejamos: “CLAUSULA 

SÉTIMA: Após o pagamento das três primeiras parcelas, o(a) 

PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) terá a obrigação de requerer às 

PROMITENS VENDEDORAS a entrega do imóvel. Somente após a entrega 

oficial do terreno, mediante Termo de Entrega, o(a) PROMISSÁRIO(A) 

COMPRADOR(A) entrará na posse precária do imóvel, objeto a compra e 

venda, livre e desimpedido de pessoas, coisas, devendo o(a) 

PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) defende-lo de qualquer turbação ou 

esbulho, podendo fazer as benfeitorias que achar necessárias, 

observando as condições previstas na Clausula Oitava.” Desta feita, em 

que pese à ausência do Termo de Entrega, o pagamento do financiamento 

até a 56º parcela (Id n° 16554361 – p. 03), implica na consequente entrega 

do imóvel, passando a recair sob os promitentes compradores todas as 

responsabilidades contratuais estabelecidas, conforme verifica-se das 

Certidões Negativas expedidas pelo ente Municipal (ID n° 16684557 e 

16684572) em nome do Sr. Santo Aldori Silveira Hesper, ora requerente, 

bem como declaração anexa ao ID n° 16684559 – p. 03, de modo que a 

pretensão da parte autora se mostra cabível e adequada ao caso em tela. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). 

AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE INDIRETA. LIMINAR DEFERIDA. 

VIABILIDADE. Hipótese em que, num primeiro momento, restaram 

caracterizados os requisitos do artigo 932, do CPC, a ensejar o 

deferimento do pedido liminar, que visa obstar a conduta do demandado 

tendente a causar extremo prejuízo ao demandante. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO.” Agravo de Instrumento Nº 70062138607, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno 

Tregnago Saraiva, Julgado em 20/11/2014). “CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL.INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE DE IMOVEL TRANSFERIDA PELO 

PROMITENTE-COMPRADOR À INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. PRÁTICA DE 

ATOS PELO PROMITENTE-VENDEDOR E PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL 

AMEAÇANDO O EXERCÍCIO DOS DIREITOS DA POSSE. PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não restam dúvidas, portanto que 

a apelada detém a posse do imóvel, não havendo que se falar que o uso 

do mesmo se deu por ato de mera permissão ou tolerância do apelante, 

como pretende fazer crer no seu recurso. Dispõe o art. 932 do CPC que o 

possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na 

posse, poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho 

iminente, mediante mandado de interdito proibitório, em que se comine ao 

réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito. É possível o 

ajuizamento de ação de interdito proibitório para afastar ameaças do 

exercício do direito de posse, mesmo quando a ameaça é feita pelo 

proprietário do imóvel. Comprovada a posse e a ameaça, impõe-se a 

procedência do pedido de interdito proibitório. Recurso ao qual se nega 

p r o v i m e n t o . ”  P r o c e s s o  A P L  9 1 2 2 6 2 2 0 0 7 8 1 9 0 0 4 2  R J 

0009122-62.2007.8.19.0042, Orgão Julgador DECIMA SEXTA CAMARA 

CIVEL, Partes Apdo: MITRA DIOCESANA DE PETROPOLIS, Apte: 

REINALDO FRANCA, Julgamento 7 de Outubro de 2010, Relator DES. 

LINDOLPHO MORAIS MARINHO). Por todo o exposto, presentes os 

requisitos legais, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino a expedição de mandado proibitório, ficando 

cominada a pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), caso 

haja a transgressão do preceito, caso permaneça a turbação em relação à 

posse dos requerentes. Portanto, ficam os requeridos proibidos de 

praticar quaisquer atos de turbação ou esbulho, devendo proceder com 

paralisação das obras iniciadas no imóvel sito no lote 05 da quadra 28ª do 

Jardim Primaveras II, registrado na matrícula n° 5.410 do CRI de Lucas do 

Rio Verde/MT, sob pena de pagar a multa diária acima fixada. Acaso 

verificada a concreta moléstia à posse ou o esbulho possessório, 

transformar-se-á, automaticamente, o Interdito Proibitório em Ação de 
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Manutenção ou de Reintegração de Posse, bastando apenas que a parte 

prejudicada comunique o fato ao Juiz e requeira o mandado respectivo, 

consoante o que dispõe o artigo 554 do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o competente mandado, guardadas as cautelas de estilo. 

Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis para que proceda a averbação 

na matrícula do imóvel sob n.º 5.410, acerca do trâmite da presente 

demanda, perante este Juízo. Desde já, designo audiência de 

conciliação/mediação, a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 28 de fevereiro de 2019, às 

16h00min. Cite-se a parte requerida da liminar deferida, bem como para 

comparecerem à audiência, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

data designada. Intime-se a parte requerente, por meio de suas 

advogadas (art. 334, § 1º, CPC). Consigne-se que as partes deverão 

comparecer ao ato designado acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). A audiência de 

conciliação/mediação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, CPC). Não havendo conciliação a parte ré poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), 

consignando que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelos autores (art. 341 do CPC). 

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de 

novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1033098 Nr: 3713-10.2018.811.0021

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPÕX, CELINA WA UTOMOWÊHO XAVANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Bertol Wilpert 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 17.246/B, Samuell da Silva Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 15689-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pleito ministerial de fls. 17 e determino que seja o requerente 

intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar a documentação e 

informações requeridas pelo órgão ministerial.

 Trespassado o prazo, com ou sem as informações, renove-se vista ao 

Ministério Público.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1033096 Nr: 3712-25.2018.811.0021

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VWOP, MODESTO PARAWABDZU WA ORINATSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Bertol Wilpert 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 17.246/B, Samuell da Silva Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 15689-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pleito ministerial de fls. 16 e determino que seja o requerente 

intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar a documentação e 

informações requeridas pelo órgão ministerial.

 Trespassado o prazo, com ou sem as informações, renove-se vista ao 

Ministério Público.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 22747 Nr: 2086-20.2008.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eldevir Cleveston

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT, Juliano Cargnelutti Pit - OAB:11.842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante de todo exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE a 

impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.Condeno o Impugnado/Exequente 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da impugnação. Saliento que deixo de determinar o recolhimento das 

custas, ante a gratuidade da justiça deferida nos autos.HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pelo Impugnante/executado encartado às fls. 

218/220, para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.Transitada em 

julgado a presente decisão, expeçam-se as devidas Requisições de 

Pequeno Valor/Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107993 Nr: 1297-40.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Tura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Planepe Engenharia e Serviços Elétricos Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciano Benedetti - 

OAB:OAB/RS 65.532, Viviane Parizotto Rotta - OAB:67130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1036329 Nr: 5858-39.2018.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGdS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emivaldo de Souza - 

OAB:OAB/GO 26.952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse passo, determino que a equipe multidisciplinar deste juízo seja 

notificada para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder ESTUDO 

PSICOSSOCIAL no ambiente onde que a menor encontra-se inserida. Com 

o resultado nos autos, vista ao Ministério Público. Após, venham-me 

conclusos para análise do pedido de tutela provisória.  Cumpra-se com a 

urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 110554 Nr: 2745-48.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Torquato Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/MT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

Intime-se o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS para, querendo, 

nos próprios autos, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme determina a redação do artigo 535 da Lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2.015, salientando que na execução não impugnada não caberá 

condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o artigo 85, 

parágrafo 7º do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92619 Nr: 2054-05.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inara Carvalho de Quadros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 104510 Nr: 4976-82.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuselina Gonçalves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-MT., Paulo Roberto Canhete Diniz - 

OAB:13239-A

 Em observância ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, 

determino a intimação da parte exequente, para, querendo, manifestar-se, 

em 10 (dez) dias, acerca da impugnação ao cumprimento de sentença 

encartado às fls. 173/245.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101974 Nr: 3414-38.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elioenai Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Azevedo Gomes - 

OAB:17.996/MT, Vinícius de Morais Oliviera - OAB:34.487/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da notícia da interposição de recurso de Agravo de Instrumento e, 

em juízo de retratação, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios 

fundamentos.

 Segue, anexo, ofício com informações prestadas ao Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, com o respectivo comprovante de envio.

 Cumpra-se, na íntegra, a decisão de fls. 88/89, suspendendo-se o feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107212 Nr: 927-61.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social -, a comprovar 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, a implantação do benefício em favor 

da autora, sob pena em incorrer em crime de desobediência.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116563 Nr: 6547-54.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Pezzini Zandoná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do petitório de fls. 111/112, intime-se a autarquia federal para que 

implante ou comprove a implantação do benefício, considerando-se para 

cumprimento o prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 98060 Nr: 1089-90.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGMC, BMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Gilmar Ferreira Rodrigues Junior - 

OAB:46416/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o cumprimento do mandado de prisão neste feito e nos 

autos nº 4358-40.2015.8.11.0021 – cód. 103342, determino o imediato 

apensamento dos processos.

 Quanto a contagem de prazo, determino o início da contagem nos autos 

acima mencionado e, posteriormente ao fim do prazo, inicia-se a contagem 

do prazo nestes autos.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 18807 Nr: 1942-80.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Soares 

Monteiro - OAB:34.912/PE

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, inciso I, II e III, do Código 

de Processo Civil, acolho os embargos de declaração para sanar a 

contradição, omissão e erro material apontado.Nesse passo, torno sem 

efeito a sentença de fls. 176 e determino a imediata intimação pessoal da 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de arquivamento.Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no  s is tema in fo rmat izado APOLO/TJMT.Depreque-se  o 

necessário.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100912 Nr: 2763-06.2015.811.0021

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Reginaldo Martins Del Colle, Rosemar de Oliveira 

Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Matias dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rilis Evangelista de Oliveira - 

OAB:12346/MT

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105980 Nr: 229-55.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Injedisel Bombas e Bicos Injetores Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thulio de Queiroz Novais - 

OAB:OAB/GO 35630

 Defiro o pedido retro formulado e determino o desentranhamento do 

mandado encartado às fls. 123, para ser cumprido no endereço fornecido 

na inicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 91354 Nr: 1021-77.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Dutra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcilon Ferreira Matos - 

OAB:25989/GO, Sergio Divino Carvalho Filho - OAB:OAB/MT 18.298A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atente-se o Sr. Gestor para o efetivo cumprimento da decisão retro.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 86162 Nr: 668-71.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes da Silva Gama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos, verifica-se que a parte executada colacionou aos 

autos cópia da petição de agravo de instrumento – 216/230, todavia, até a 

presente data, não aportou-se aos autos nenhuma decisão suspendendo 

o andamento do processo.

 Ademais, fora certificado às fls. 231 que o agravo está concluso para 

decisão – extrato de fls. 232.

 Nesse sentido, aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias, não havendo 

informações acerca do efeito em que fora recebido o referido agravo, 

voltem-me os autos conclusos para demais deliberações.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 24958 Nr: 4245-33.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marino Camargo de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, 

do Código de Processo Civil.Condeno a Impugnante/Requerida no 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, ficando a 

exigibilidade da cobrança de tais débitos suspensos por ser ela isenta, 

nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.No que 

concerne ao pagamento de prestações vencidas, deverá ser observado a 

prescrição quinquenal, prevista no artigo 103, parágrafo único da Lei nº 

8.213/199 e súmula 85 do STJ.HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo 

impugnado, para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.Transitada 

em julgado a presente decisão, expeçam-se a Requisição de Pequeno 

Valor (honorários) e Precatórios (valor principal), eis que este excede a 

60 salários-mínimos.Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 20163 Nr: 3302-50.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 469 de 1025



de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco Leite Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreza Angelica D'amico da 

Silva - OAB:22687, Arnaldo de Souza - OAB:11283A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Diante da inércia do Impugnado, não há muito o que elucubrar acerca 

do evento, uma vez que a inércia do impugnado nada mais é do que a 

aceitação tácita dos cálculos apresentados pelo Impugnante/Executado, 

devendo, pois, a impugnação ser julgada procedente.DispositivoDiante de 

todo exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, 

do Código de Processo Civil.Condeno o Impugnado/Exequente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

impugnação. Saliento que deixo de determinar o recolhimento das custas, 

ante a gratuidade da justiça deferida nos autos.HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pelo Impugnante/Executado encartado às fls. 164/166, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.Transitada em julgado a 

presente decisão, expeçam-se as devidas Requisições de Pequeno 

Valor/Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.Comprovado 

nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de alvará para 

levantamento dos valores, devendo referido alvará ser expedido em nome 

do beneficiário específico.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1034502 Nr: 4661-49.2018.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pereira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rosiron Wayne de Oliveira, Sonia 

Nogueira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walisson Henrique Justo e 

Lemes - OAB:OAB/GO 31.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo extinto o presente processo, sem julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo 

Civil.Efetue-se o cancelamento da distribuição.Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 25146 Nr: 4436-78.2008.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: William Koury Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Cardoso Tonhá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3608-B, Gervasio Alves de Oliveira Junior - OAB:3.592/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96010 Nr: 4542-30.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heinz Wilsmann, Klaus Wilsmann, Ingrid 

Wilsmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:MT20.720-B, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A/MT, 

Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução por quantia certa, ajuizada por SICREDI ARAXINGÚ 

em face de HEINZ WILSMANN E OUTROS.

 Realizados alguns atos processuais, foi homologado acordo extrajudicial 

nos autos da execução cód. 11411, englobando o objeto do presente feito 

e gerando um novo título judicial, nada mais havendo a se convencionar no 

presente feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

Fundamentação

 Havendo composição amigável acerca da dívida, e nada mais havendo a 

ser convencioando, tem-se a típica hipótese de causa superveniente de 

carência de ação, consistente na falta ulterior de interesse processual na 

modalidade utilidade, posto que eventual deferimento do pedido será inútil, 

restando prejudicada qualquer providência.

 Ressalto, ademais, que a perda superveniente do interesse de agir é 

matéria de ordem pública cujo conhecimento ex officio está previsto 

expressamente no art. 354 do Código de Processo Civil.

Dispositivo

 Isto posto, julgo extinto o presente processo, sem julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

 Condeno a executada no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais).

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 17670 Nr: 821-17.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Enio Callegaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antonio de Lima - 

OAB:3212/MT, Paulo Cesar de Toledo Ribeiro - OAB:OAB/MT 2311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença, relativo a recebimento de honorários de 

sucumbência.

 Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos 

do artigo 523 caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do 

débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios também no patamar de 10% (dez por cento), conforme 

parágrafo primeiro do dispositivo citado.
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 Não havendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 24340 Nr: 3634-80.2008.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eulina Lobo de Castro Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIENE SANTANA DE SOUSA - 

OAB:49858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, acerca da Cessão 

de Crédito anunciada às fls. 169/175, bem como requerer o que entender 

de direito, considerando-se para cumprimento o prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 112263 Nr: 3786-50.2016.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques Martins Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Avila - OAB:5367/MT, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Bruno Barroso - 

OAB:OAB/GO 21.342

 Considerando que até a presente data a parte autora não impulsionou o 

feito, determino a imediata devolução da presente deprecata ao juízo de 

origem.

Nesse passo, remetam-se os autos à origem, com as baixas e os 

cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 6502 Nr: 527-04.2003.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Sérgio Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Tratam-se os presentes autos de execução fiscal onde, citado o 

executado, não houvera o adimplemento do débito.

 Em sua ulterior manifestação no feito, o exequente postulou pela 

suspensão da execução, eis que não foram encontrados bens 

penhoráveis em nome do devedor.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório do necessário. Passo à decisão.

Fundamentação

O artigo 40 da lei n.º 6.830. de 22 de Setembro de 1.980, especifica que:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 

representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

 No caso dos autos, vemos que a própria Fazenda Pública postulou pela 

suspensão do processo – fls. 189.

 Diante do exposto, acolho o pleito do exequente e determino a suspensão 

do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano.

 Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório desta comarca – sendo 

desnecessária a intimação da parte e, findo o prazo referido, intime-se o 

exequente para manifestar-se, independentemente de nova deliberação.

 Não havendo manifestação após findo o período de suspensão, 

arquivem-se os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento à pedido da 

parte.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1409 Nr: 34-08.1995.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana, OURO E PRATA AGROPECUÁRIA - S/A, Armando 

Antonio Didonet, Reinhard Ramminger, FAZENDA DOM PEDRITO - LDTA, 

COREBRASA COLONIZADORA E REPRESENTAÇÕES DO BRASIL - S/A, 

Elcides José Salamoni, Germano Luiz Zandoná, Pedro Ross, Guido 

Roewer, Decio Avelino Diel, Elso Mews, ESTANCIA IZABEL CRISTINA 

LIMITADA, AGROPASTORIL DELANNA LIMITADA, Brinquedos Bandeirante 

Agropecuaria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antonio de Lima - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedicto Celso Benício - 

OAB:SP-20.047, Fernando Tambani Rodrigues - OAB:13986-B/MT, 

João Bastista Vaz da Silva - OAB:OAB/MT 13391, João Batista Vaz 

da Silva - OAB:OAB/MT 13391, Juliano Cargnelutti Pit - 

OAB:11.842/MT, Jurandir Lemos - OAB:12541-B/MT, Luiz Henrique 

Marin - OAB:10.267 -B/MT, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT, 

Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome dos executados ARMANDO ANTÔNIO DIDONET REINHARD 

RAMMINGER, GUIDO ROEWER, GERMANO LUIZ ZANDONÁ, ELCIDES JOSÉ 

SALAMONI, PEDRO ROSS, DÉCIO AVELINO DIEL e ELSO NEWS, no exato 

montante do débito atualizado, ação esta que deverá ser perfeita por meio 

do sistema informatizado BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino 

que permaneçam os autos no gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras, conforme determinação inserta no item 

2.19.1.3 da CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já 

encontrando-se o feito conclusos, determino que seja imediatamente 

deliberada a continuidade do procedimento.Intime-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 95097 Nr: 3884-06.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete de Oliveira Barboza - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Coletti Guimarães 

Rosa - OAB:OAB/SP 137.127, Luciana Almeida Ribeiro - 

OAB:7228-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 (...), determino o arquivamento definitivo dos presentes autos, com a 

devida baixa no relatório estatístico e demais providências necessárias, 

conforme determinam as regras de regência cartorária, notadamente 

àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, que instituiu a 

4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do artigo 462 caput da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que apresente saldo pendente de 

pagamento de custas ao FUNAJURIS após arquivado, somente poderá ser 

impulsionado mediante a integral quitação das custas pendentes, bem 

como do pagamento da taxa de desarquivamento.Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 6565 Nr: 585-07.2003.811.0021
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onório de Paula Neto, Geni Fernandes Santos 

de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:MT20.720-B, Marcos Andre Honda Flores - OAB:9708-A/MT, 

Matheus Alves Mortari - OAB:MS22.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Federal para apuração de endereço ou situação econômico-financeira 

da parte só serão deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que 

esgotou todos os meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada 

ex officio pelo magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. 

(grifos nossos).Analisando o citado artigo, percebe-se que somente 

caberá a sua utilização quanto o requerente justificar – evidentemente de 

forma comprovada – que esgotou todos os meios possíveis para obter a 

informação que pretende, o que não é o caso dos autos.Portanto, sendo a 

declinação dos bens penhoráveis atribuição exclusiva da parte e não 

sendo, pelo exequente, demonstrado que diligenciou minimamente neste 

sentido, indefiro o pleito de expedição de pedido de informações.Intime-se 

a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, impulsione o 

processo, requerendo medidas que efetivamente possam solver o feito, 

sob pena de arquivamento.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80058 Nr: 3079-58.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. G. de Freitas -ME, Analita Garcia de Freitas, 

Vinicius Baldo, Flavia Garcia de Freitas Baldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Antonio Barbosa 

Loureiro - OAB:30.069/GO, Jesuíno Barbosa Júnior - OAB:11858/GO

 Defiro o ulterior pedido do exequente, no que tange à dilação do prazo de 

suspensão dantes postulado.

 Cumpra-se conforme a decisão anterior, anotando no sistema o novo 

prazo deferido e, após, intime-se o exequente para manifestação.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84968 Nr: 3806-80.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onesia Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT, Priscila Stella Nogueira Munhoz - OAB:14276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105480 Nr: 5447-98.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lira Maria Essewein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Martins da Silva Neto, Maria das 

Graças Martins dos Santos, Alessandro Conceição Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Thoma Martins de Paula 

- OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Analisando os autos, verifica-se que o requerido Alessandro Conceição 

Nascimento, até a presente data, não foi devidamente citado do presente 

feito.

 Nesse passo - por hora - deixo de determinar a intimação das partes a fim 

de indicar os pontos controvertidos e proceder a indicação das provas 

que pretendem produzir, em razão da ausência de citação do requerido 

Alessandro.

 Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciar a citação de mesmo.

 Em seguida, voltem-me os autos concluso para demais deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108280 Nr: 1442-96.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Rodrigues da Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 32009 Nr: 1009-05.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Assoociação dos Advogados do 

Banco do Brasil - ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Balduino Goeller, Antônia Goeller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21.387-B/MT, Cinara Campos Carneiro - OAB:8.521, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A/ MT, Paula 

Rodrigues da Silva - OAB:13605-A/MT, Rodrigo Mischiatti - 

OAB:OAB/MT 7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nemias Batista Pereira - 

OAB:OAB/MT 4544 -B

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 
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procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 86884 Nr: 1369-32.2013.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salet Salgado Gama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Pereira Salgado, Magno Salgado Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:OAB/MT 16.656, Tayná Maria de Sousa Santos - OAB:OAB/MT 

16.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de sobrestamento pelo prazo requerido de 120 (cento e 

vinte) dias.

 Após decorrido o prazo de suspensão, manifeste-se a parte autora 

independente de nova intimação sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 28951 Nr: 3384-13.2009.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evone Nied

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101377 Nr: 3026-38.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Riama Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda., 

Fabio Ribeiro Borges Junior, Fabio Ribeiro Borges, Geisa Maria Garcia 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 12.560/O, Marcos Antonio de Almeida 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 Diante do exposto, no que tange ao encaminhamento do bem à hasta 

pública, deixo de acolher o pedido à fl. 272-vs e determino que o 

interessado/exequente providencie a venda por iniciat iva 

particular.Demonstrada a impossibilidade ou frustração da venda 

particular, fica ao interessado aberta a possibilidade de requerimento de 

leilão judicial.Assim, determino que Intime-se o exequente para que 

impulsione o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 106260 Nr: 404-49.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDdSA-M, JDdSA, WAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 30728 Nr: 5149-19.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabel Cristina Mazetti, Nelsi Maria Schaedler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 (...)Assim, a determinação legal de mantença da suspensão do feito por 

um ano para, de forma automática, ser ele remetido ao arquivo após o 

transcurso do prazo é, ao nosso ver, um conjunto de movimentos 

processuais inúteis.Ora, mostra-se muito mais condizente com uma 

dinâmica processual célere, não somente para o Poder Judiciário como 

para os representantes judiciais da Fazenda Pública, que sejam os autos 

arquivados desde já, com a expressa menção de suspensão do prazo 

prescricional pelo período de 01 (um) ano, sob a clara possibilidade de 

serem eles desarquivados à qualquer tempo acaso sejam necessárias 

quaisquer posteriores movimentações processuais.Mister ressaltar que o 

encaminhamento dos autos diretamente ao arquivo não extingue a 

execução, eis que a presente decisão não detém cunho meritório, 

podendo o feito ser movimentado – mediante desarquivamento – a 

qualquer tempo antes do implemento da prescrição intercorrente que, no 

presente caso, dar-se-á somente após o período de 05 (cinco) anos 

contados ao findar do prazo de suspensão da prescrição por 01 (um) 

ano, conforme será determinado na presente decisão.Diante de todo o 

exposto, determino desde já o arquivamento dos autos.Determino que o 

prazo prescricional do presente feito seja suspenso pelo período de 01 

(um) ano contado do pedido de suspensão da execução, devendo a 

Secretaria providenciar a anotação sistêmica de tal determinação.Fica 

facultado ao exequente o desarquivamento dos autos à qualquer tempo, 

acaso sejam encontrados bens do devedor, conforme preconiza o artigo 

40, parágrafo 3º da lei n.º Lei n.º 6.830/90.Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 473 de 1025



Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, 

arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31137 Nr: 136-05.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonia Terezinha Angoneze Amaral, Nerci 

Carlos Bissolotti, Jovanite Confecções Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Luis Bortolini - 

OAB:16.808-B MT

 Diante do exposto, determino, a partir da data do requerimento, a 

suspensão do presente feito pelo prazo postulado pelo 

exequente.Proceda à Secretaria a anotação sistêmica de tal suspensão e 

o seu prazo.Transcorrido o prazo sem manifestação, independentemente 

de nova deliberação, intime-se o exequente para manifestar-se.Após a 

intimação do exequente, não sendo nada requerido no prazo de 10 (dez) 

dias, determino, por analogia ao artigo 40, parágrafo 2º da lei n.º 6.830/90, 

o arquivamento (arquivo definitivo) dos autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80511 Nr: 3532-53.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magna Soares Pessoa, Erildo Olimpio Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414/SP, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). Analisando o citado artigo, percebe-se que somente caberá a sua 

utilização quanto o requerente justificar – evidentemente de forma 

comprovada – que esgotou todos os meios possíveis para obter a 

informação que pretende, o que não é o caso dos autos.Portanto, sendo a 

declinação dos bens penhoráveis atribuição exclusiva da parte e não 

sendo, pelo exequente, demonstrado que diligenciou minimamente neste 

sentido, indefiro o pleito de expedição de pedido de informações.Assim 

sendo, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente possam 

solver o feito, sob pena de arquivamento.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87523 Nr: 1979-97.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Rogério Spada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ SPADA - 

OAB:5072/AC, Josiane do Couto Spada - OAB:OAB/AC 3805, 

Mauricio Vicente Spada - OAB:OAB 4308/AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional qualquer vício que 

macule o provimento exarado, recebo os embargos – por tempestivos – e, 

no mérito, nego-lhe provimento.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 27978 Nr: 2399-44.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos Mundim, Antônio Carlos Mundim 

& Cia Ltda, Oneide Aparecida de Santana Mundim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 Defiro o pedido de sobrestamento pelo prazo requerido à fl. 362.

 Após decorrido o prazo de suspensão, manifeste-se a exequente 

independente de nova intimação sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31617 Nr: 617-65.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Antonio Stein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Tratam-se os presentes autos de pedido de liquidação de sentença.

 Nos termos do artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil, vemos 

que pela natureza da obrigação é plenamente cabível a liquidação por 

arbitramento.

 Diante do exposto, conforme determina o artigo 510 caput do diploma 

adjetivo referido, determino que sejam ambas as partes intimadas para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos do montante do débito.

 Após a apresentação da referida documentação – ou na sua ausência – 

venham-me os autos conclusos para análise da necessidade de 

nomeação de perito, salientado que o pagamento do expert seguirá o que 

determina o artigo 95 caput do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 14381 Nr: 1322-05.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóves Arnoldo Jost

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 Conforme demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente cumprido.

Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias.

Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 104545 Nr: 4993-21.2015.811.0021

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROdQ, MSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdQR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828

 Acolho a manifestação da representante do Ministério Público encartada 

às fls. 92.

 Nesse passo, intime-se parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se seu interesse ou não no pagamento de alimentos, visto que 

a manifestação de fls. 82 está em sentido contrário ao acordo colacionado 

às fls. 81.

 Após, conclusos para análise de homologação.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 5643 Nr: 613-09.2002.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdA-SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRS, GFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Bertol Wilpert 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 17.246/B, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 Tratam-se os presentes autos de ação de execução proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAÇÃO DO 

ARAGUAIA - SICREDI em face de MARLY RODRIGUES SIQUEIRA e 

OUTRO.

 Realizados alguns atos processuais a parte autora pugnou pela extinção 

do presente feito, eis que os executados cumpriu o acordo entabulado 

nos autos, nos termos do art. 924, inciso II do NCPC – fls. 195.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve a presente execução 

ser extinta, em conformidade com as regras do art. 924, inciso II do Código 

de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do que estabelece o 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 6474 Nr: 501-06.2003.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Implementos Agrícolas JAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Vanguarda Norte Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cristiano Graebin - 

OAB:42855/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana S. P. Ribeiro Massai 

- OAB:7399-MT

 De rigor, o deferimento do pedido às fls. 158-vs.

Nesse passo, intime-se a parte executada a indicar nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e 

os respectivos valores, exibindo prova da propriedade e eventual certidão 

negativa de ônus.

Consigne-se na oportunidade, que o não cumprimento da medida acima, 

será punido com a aplicação de multa em desfavor do executado, nos 

termos constantes do art. 774, parágrafo único do Código de Processo 

Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100455 Nr: 2487-72.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOSERVE SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaudêncio José Mainini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que o executado foi devidamente 

citado – fls. 23 – entretanto, permaneceu inerte.

 Ademais, determinado a penhora de bens em nome do devedor, este não 

foi localizado – fls. 30. Realizada a penhora via sistema Bacenjud nenhum 

valor foi bloqueado – fls. 43.

 Instado a impulsionar o feito, o exequente postulou pela intimação do 

executado por meio de carta – fls. 48.

 Nesse passo, indefiro o pedido fls. 48, eis que impossível realizar 

penhora e avaliação de bens em nome do executado pelo meio requerido 

pelo autor – CORREIO.

 Diante do exposto, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

impulsionar o feito e requerer medidas concretas para sua solvência, sob 

pena de arquivamento.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 91614 Nr: 1232-16.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, Karulliny Neves da Silva - OAB:OAB/MT 

19075 A

 Cite-se a parte executada, para contestar o pedido de habilitação no 

prazo de 05 (cinco) dias (artigo 690 do Código de Processo Civil).

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

voltem-me conclusos para deliberação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 114632 Nr: 5195-61.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilta Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se 

acerca do interesse na dilação probatória.

 Em seguida, voltem-me os autos para demais deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 14772 Nr: 1722-19.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.M. Silva Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 (...)Mister ressaltar que o encaminhamento dos autos diretamente ao 

arquivo não extingue a execução, eis que a presente decisão não detém 

cunho meritório, podendo o feito ser movimentado – mediante 

desarquivamento – a qualquer tempo antes do implemento da prescrição 

intercorrente que, no presente caso, dar-se-á somente após o período de 

05 (cinco) anos contados ao findar do prazo de suspensão da prescrição 

por 01 (um) ano, conforme será determinado na presente decisão.Diante 

de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 102316 Nr: 3652-57.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altierlis Delfino de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Ibrahim Campos - 

OAB:8112E, Taylise Catarina Rogério Seixas - OAB:15483-A/MT

 Intime-se o Sr. Perito para manifestar-se em 05 (cinco) dias, acerca das 

insurgências promovidas às fls. 116/117, esclarecendo os valores 

arbitrados a título de honorários.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 6563 Nr: 583-37.2003.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onório de Paula Neto, Geni Fernandes Santos 

de Paula, Carlos Eduardo Fernandes de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:MT20.720-B, Marcos Andre Honda Flores - OAB:9708-A/MT, 

Matheus Alves Mortari - OAB:MS22.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1031710 Nr: 2848-84.2018.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzmar Oliveira Vieira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neusa Mariam de Castro 

Serafin - OAB:23.300/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De rigor, a emenda da petição inicial para adequação aos termos 

constantes do artigo 522, do Código de Processo Civil, além de juntada da 

planilha de cálculos, eis que se trata de cumprimento provisório de 

sentença que supostamente reconhece a exigibilidade de obrigação de 

pagar quantia certa.

 Com efeito, a teor do disposto no art. 522, do Código de Processo Civil, a 

inicial de cumprimento provisório de sentença, quando não eletrônica, 

deverá preencher os seguintes requisitos:

“Art. 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por 

petição dirigida ao juízo competente.

Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será 

acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja 

autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal:

I - decisão exequenda;

II - certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo;

III - procurações outorgadas pelas partes;

IV - decisão de habilitação, se for o caso;

V - facultativamente, outras peças processuais consideradas 

necessárias para demonstrar a existência do crédito.”

 Contudo, além de observar integralmente o dispositivo legal 

supramencionado, deixou a exequente de colacionar ao feito, planilha 

atualizada do débito.

 Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial com a devida regularização nos termos da presente 

decisão, sob pena de indeferimento.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 24742 Nr: 4037-49.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itacir Lorini, Ivani Isabel Lorini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques Martins Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Bruno Barroso - 

OAB:OAB/GO 21.342

 Considerando a devolução de prazo recursal, promovida nesta data, nos 

autos em apenso, havendo, ainda, eventual possibilidade de declaração 

de nulidade de atos processuais, naquele feito, mantenham os presentes 

autos suspensos, até ultimação dos embargos em apenso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 111247 Nr: 3192-36.2016.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo B e Silva & Cia Ltda -ME, Agnaldo 

Barbosa e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

reformou a sentença de fls. 68/70, de rigor, o prosseguimento do feito em 

seus ulteriores termos.

 Neste sentido, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 114001 Nr: 4747-88.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON G. DE OLIVEIRA - ME, Adailton 

Galdino de Oliveira, Valdir Antônio Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, determino a vinculação dos valores constritados às fls. 

79/80, ao presente feito.

Após, proceda à transferência dos referidos valores em favor da parte 

exequente, devendo referido alvará ser expedido em nome do beneficiário 

específico.

Após, intime-se a exequente a requerer o que entender de direito em 

termos de prosseguimento, consignando para cumprimento o prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 110926 Nr: 2958-54.2016.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Pezzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gelson Luis Gall de Oliveira - 

OAB:3966/MT

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

Intime-se o executado para, querendo, nos próprios autos, impugnar a 

execução no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina a redação do 

artigo 535 da Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.015, salientando que na 

execução não impugnada não caberá condenação em honorários 

advocatícios, à par do que dispõe o artigo 85, parágrafo 7º do diploma 

legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1409 Nr: 34-08.1995.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana, OURO E PRATA AGROPECUÁRIA - S/A, Armando 

Antonio Didonet, Reinhard Ramminger, FAZENDA DOM PEDRITO - LDTA, 

COREBRASA COLONIZADORA E REPRESENTAÇÕES DO BRASIL - S/A, 

Elcides José Salamoni, Germano Luiz Zandoná, Pedro Ross, Guido 

Roewer, Decio Avelino Diel, Elso Mews, ESTANCIA IZABEL CRISTINA 

LIMITADA, AGROPASTORIL DELANNA LIMITADA, Brinquedos Bandeirante 

Agropecuaria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antonio de Lima - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedicto Celso Benício - 

OAB:SP-20.047, Fernando Tambani Rodrigues - OAB:13986-B/MT, 

João Bastista Vaz da Silva - OAB:OAB/MT 13391, João Batista Vaz 

da Silva - OAB:OAB/MT 13391, Juliano Cargnelutti Pit - 

OAB:11.842/MT, Jurandir Lemos - OAB:12541-B/MT, Luiz Henrique 

Marin - OAB:10.267 -B/MT, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT, 

Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 Conforme demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente cumprido.

Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias.

Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31847 Nr: 847-10.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Elias Abdalla, Arli Terezinha Trento, Luiz Henrique 

Preuss Abdalla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Inicialmente, proceda à desvinculação do montante de R$ 2.048.912,64 

(dois milhões quarenta e oito mil novecentos e doze reais e sessenta e 

quatro centavos), dos autos cód. 5661, com posterior renovação da 

vinculação ao presente feito, conforme anteriormente determinado (fl. 

649).

 No mais, deixo de acolher o pedido de reanálise de liberação dos valores 

supostamente relativos à verba honorária, por tratar-se de objeto do 

agravo de instrumento 1006000-89.2018.8.11.0000, mostrando-se de rigor 

a respectiva ultimação com eventual ordem de cumprimento, conforme já 

consignado à fl. 649.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116652 Nr: 6619-41.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caetano Ferreira de Rezende, Ismael David de 

Rezende, Maria José Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 55.

 Nesse passo, desentranhe-se os documentos originais que 

acompanharam a inicial, substituindo-os por cópias.

Feito isso, determino que os autos retornem-se ao arquivo definitivo com 

as cautelas de estilo.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1029726 Nr: 1539-28.2018.811.0021

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casanova & Cia Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. E. LANG E CIA. LTDA - ME, Milton Eri Lang, 

Nair Ferreira de Oliveira Lang

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 De rigor, o deferimento do pedido retro.

 Nesse passo, cite-se, pessoalmente, os requeridos MILTON ERI LANG e 

NAIR FERREIRA DE OLIVEIRA LANG, consignando-se que a diligência do 

Oficial de Justiça já foi recolhida, conforme comprovante encartado às fls. 

35/36.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 28281 Nr: 2720-79.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Aureliano Rosa, C.R.S.S. Terraplanagem 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Silva Damasceno - 

OAB:20419/B, Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 3573-B

 Mantenham os autos suspensos até ultimação do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica em apenso.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 37869 Nr: 2471-60.2011.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emidio Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Guilherme Soares - 

OAB:28695/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da sentença de fl. 131-vs, já transitada em julgado, 

de rigor o acolhimento do pedido à fl. 142.

 Nesse passo, determino a expedição de Precatório ao Tribunal Regional 

Federal da 1º Região.

Acaso o valor do débito seja inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de 

referência, autorizo a substituição do Precatório por Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º 

da Constituição Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei 

n.º 10.259, de 12 de Julho de 2.001.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 18709 Nr: 1871-78.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izidoro Miguel Lorini, Espolio de Luíz Anildo 

Brum da Costa, Marilene Machado da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436, Liele Santini - OAB:22376/O, Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 Defiro o ulterior pedido do exequente, no que tange à dilação do prazo de 

suspensão dantes postulado.

 Cumpra-se conforme a decisão anterior, anotando no sistema o novo 

prazo deferido e, após, intime-se o exequente para manifestação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 4816 Nr: 822-12.2001.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrisuper Supermercado Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira de 

Mesquita - OAB:mimi, Procurador da Fazenda Pública Estadual - 

OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Martins do 

Nascimento - OAB:

 Defiro o ulterior pedido do exequente, no que tange à dilação do prazo de 

suspensão dantes postulado.

 Cumpra-se conforme a decisão anterior, anotando no sistema o novo 

prazo deferido e, após, intime-se o exequente para manifestação.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 13377 Nr: 341-73.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIeCdB, WMM, APM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Helena dos Santos Souza 

- OAB:, ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tainah Elita de Arruda 

Lasmar Wiedtheuper - OAB:14.476

 De rigor, o deferimento do pedido retro.

 Nesse passo, anote-se no sistema o novo prazo deferido e, após, 

intime-se o exequente para manifestação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 14381 Nr: 1322-05.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóves Arnoldo Jost

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107165 Nr: 899-93.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas de Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do teor da certidão de fls. 94, intime-se a parte para impulsionar o 

feito, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo medidas concretas para sua 

solvência, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1035439 Nr: 5258-18.2018.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Dutra de Sousa
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romeu Azevedo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Conceição Silva - 

OAB:OAB/GO 38486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Remetam-se os autos ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 28265 Nr: 2710-35.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Martini Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM - Comércio, Distribuidora, Serviços e 

Representações Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonny Rangel Moshage - 

OAB:7694/MT

 Considerando o teor da certidão colacionada à fl. 130-vs, retornem os 

autos ao arquivo, consoante já determinado às fls. 125/126.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 88414 Nr: 2833-91.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dhione Marques de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idalvo Jerry Lopes Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Vaz da Silva - 

OAB:OAB/MT 13391, Sebastião Carlos Toledo - OAB:OAB/MT 13.217

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1705 Nr: 256-97.2000.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eletroeste-Construções Elétricas e Telecomunicações 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Planel Engenharia e Serviços Eletricos - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Humberto Maizman - 

OAB:4501/MT

 Deixo de deferir o pedido de fls. 548/549, ante a ausência de 

comprovação da penhora realizada no rostos dos autos da carta 

precatória nº 2414-95.2018.811.0021 – código: 1031050.

 Nesse passo, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 12571 Nr: 2003-09.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenio Oliveira de Souza, Jôse Paula Koch 

Oliveira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3608-B, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:22439A-MT, RONALDO LEANDRO DOS SANTOS - 

OAB:386.746/SP

 Ocorrendo a tempestiva e devida notificação do devedor para o 

pagamento da dívida ou a nomeação de bens à penhora e não tendo ele 

cumprido espontaneamente a obrigação nem indicado bens passíveis de 

constrição, caso é de execução forçada da obrigação.

 Por tal razão, determino a expedição de mandado ao Sr. Oficial de Justiça 

para que perfaça a penhora e avaliação do bem imóvel indicado às fls. 

175/176.

 Não sendo verificado nos autos o recolhimento das custas do oficial de 

justiça para a prática dos atos determinados na presente decisão, e 

considerando que, de acordo com o artigo 82 caput do Código de 

Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das despesas de 

atos por si requeridos, determino que seja o requerente intimado da 

presente decisão, salientado que, se houver necessidade da prática de 

ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente beneficiário da 

gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o recolhimento das 

custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e extinção do 

processo nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil.

 Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o seu cálculo 

encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de 

Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo mandado de penhora e avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100129 Nr: 2308-41.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Muller, Beatriz Regina Stein Zandoná, Benedito 

Oliveira da Silva, Carlos Alberto Strzelecki, Carolina da Silva Tonelli, Carla 

Isabel Caetano de Brito, Conceição Neres Souza Pereira, Claudinei 

Aparecido Lozano, Cleiton Dillenburg, Ciana Karem Kist Luvison, Cássia 

Pereira Moura, Cleber Giovani Galle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurene Campos de Sousa 

Cardoso - OAB:OAB/MT 18.938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

Intime-se o Município de Água Boa-MT para, querendo, nos próprios autos, 

impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a 

redação do artigo 535 da Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.015, 

salientando que na execução não impugnada não caberá condenação em 

honorários advocatícios, à par do que dispõe o artigo 85, parágrafo 7º do 

diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 32009 Nr: 1009-05.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Assoociação dos Advogados do 

Banco do Brasil - ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Balduino Goeller, Antônia Goeller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21.387-B/MT, Cinara Campos Carneiro - OAB:8.521, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A/ MT, Paula 

Rodrigues da Silva - OAB:13605-A/MT, Rodrigo Mischiatti - 
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OAB:OAB/MT 7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nemias Batista Pereira - 

OAB:OAB/MT 4544 -B

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Nesse passo, intime-se a parte exequente a requerer o que entender de 

direito em termos de prosseguimento, consignando para cumprimento o 

prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89920 Nr: 4213-52.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 Cite-se a parte executada, para contestar o pedido de habilitação no 

prazo de 05 (cinco) dias (artigo 690 do Código de Processo Civil).

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

voltem-me conclusos para deliberação.

 Ademais, quanto ao requerimento de expedição de certidão narratória 

encartado às fls. 113, entendo ser desnecessário manifestação judicial 

para sua obtenção, devendo a certidão ser expedida pelo escrivão ou 

chefe de secretaria, nos termos do que dispõe o artigo 152, inciso V do 

Novo Código de Processo Civil, independentemente de determinação 

judicial.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87068 Nr: 1548-63.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemar Bertol, Zelia Terezinha Bertol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayck Feitosa Câmara - 

OAB:33571 GO

 Já tendo transcorrido o prazo dantes requerido, para manifestação, 

intime-se a exequente a requerer o que entender de direito em termos de 

prosseguimento, consignando para cumprimento o prazo se 05 dias, sob 

pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 103659 Nr: 4556-77.2015.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casanova & Cia Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. E. LANG E CIA. LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 Considerando a distribuição do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica em apenso, determino a suspensão do presente 

feito, nos termos do art. 134, §3º do Novo Código de Processo Civil.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84123 Nr: 2962-33.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Picerni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir José Genova

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 81062 Nr: 4083-33.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. G. de Freitas -ME, Flavia Garcia de Freitas 

Baldo, Vinicius Baldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Antonio Barbosa 

Loureiro - OAB:30.069/GO, Jesuíno Barbosa Júnior - OAB:11858/GO

 Certifique-se o Sr. Gestor se houve manifestação ou decurso de prazo 

acerca do laudo de avaliação encartado às fls. 185.

 Após, voltem-me os autos conclusos para análise da manifestação de fls. 

187.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108373 Nr: 1479-26.2016.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eldor Schindler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8625

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 
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prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 6564 Nr: 584-22.2003.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onório de Paula Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:MT20.720-B, Marcos Andre Honda Flores - OAB:9708-A/MT, 

Matheus Alves Mortari - OAB:MS22.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2038 Nr: 2740-12.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Rodrigues de Azeredo, Pedro 

Severino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alair Fernandes Santiago - 

OAB:6241, Ana Lidia Alves de Souza - OAB:14932, Eduardo José 

Gonçalves Santiago - OAB:30193, José Carlos Sobrinho - 

OAB:14561, Laryssa Marçal de Castilho - OAB:42104/GO

 Compulsando os autos, verifico que o laudo de avaliação encartado às 

fls. 272 foi homologado às fls. 278.

 Ademais, considerando que o exequente informou que está diligenciando 

no sentido de realizar a venda do bem por meio de particular – fls. 280, 

determino a suspensão do presente feito pelo prazo de 06 (seis) meses, 

para que seja efetivada a venda particular do bem penhorado, devendo 

este juízo ser informado de qualquer intercorrência no decorrer de tal 

prazo.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 37149 Nr: 1751-93.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Reis Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Internet Group do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-MT.

 Compulsando os autos, verifica-se que o recurso de Agravo de 

Instrumento foi recebido apenas no efeito natural.

 Assim, de rigor, o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

 Nesse passo, mantenham-se os autos suspensos nos termos do artigo 

6º da Lei 11.101/2005.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108424 Nr: 1502-69.2016.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D N XAVIER PINTURAS - ME, Dagmar Neves 

Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Renove-se o ato citatório, por meio de carta com aviso de recebimento a 

ser encaminhada para os endereços informados à fl. 112-vs.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80666 Nr: 3687-56.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selso Lopes de Carvalho, Nara Lucia de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 (...). Ora, mostra-se muito mais condizente com uma dinâmica processual 

célere que sejam os autos arquivados desde já, com a expressa menção 

de suspensão do prazo prescricional pelo período de 01 (um) ano, sob a 

clara possibilidade de serem eles desarquivados à qualquer tempo acaso 

sejam necessár ias quaisquer poster iores movimentações 

processuais.Mister ressaltar que o encaminhamento dos autos 

diretamente ao arquivo não extingue a execução, eis que a presente 

decisão não detém cunho meritório, podendo o feito ser movimentado – 

mediante desarquivamento – a qualquer tempo antes do implemento da 

prescrição intercorrente que, no presente caso, dar-se-á somente após o 

período de 05 (cinco) anos contados ao findar do prazo de suspensão da 

prescrição por 01 (um) ano, conforme será determinado na presente 

decisão.Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107234 Nr: 937-08.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 
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KANEYUKI - OAB:198905, Jose Ercilio de Oliveira - OAB:27141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro – pela terceira vez, a busca de endereço da parte executada, eis 

que conforme expressamente consignado na decisão de fls. 75, é ônus 

da parte diligenciar no sentido de localizar a parte adversa.

 Arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89373 Nr: 3712-98.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. C. Comercio, Sementes e Armazéns Ltda, Daniela 

Diniz Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:261030/SP

 Conforme demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou exitoso.

Sendo assim, intime-se o executado na pessoa de seu advogado ou, não 

o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Sendo arguida pelo executado qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias.

Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 18298 Nr: 1449-06.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franz Halder Ferreira Jacintho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em sua ulterior manifestação nos autos, o exequente postulou pela 

suspensão da execução, eis que estaria em curso procedimento para 

concessão ao executado, de autorização de concessão de descontos 

nos termos da Lei 13.340/2016.

 No mais, a Lei 13.606/2018, deu nova redação ao artigo 10 da Lei 

13.340/2016, in verbis:

“Art. 10. Para os fins de que tratam os arts. 1o, 2o, 3o e 4o desta Lei, 

ficam suspensos a partir da publicação desta Lei até 27 de dezembro de 

2018:

I - o encaminhamento para cobrança judicial e as execuções e cobranças 

judiciais em curso, inclusive as conduzidas pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional e pela Advocacia-Geral da União;

 No caso presente, a necessidade de suspensão da execução 

assemelha-se ao caso tratado no artigo 922 caput da lei n.º 13.105, de 16 

de Março de 2015 (Código de Processo Civil):

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução 

durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação.

 Saliente-se que se tal fato gerador da suspensão ocorresse antes do 

ajuizamento da ação executiva, caso seria de extinção da ação.

 No entanto, a postulação de concessão de descontos ocorrera após a 

cobrança judicial do débito, de forma que totalmente cabível, conforme 

requerido, a suspensão do feito executivo.

 Diante do exposto, determino, a partir da data do requerimento, a 

suspensão do presente feito pelo prazo postulado pelo exequente.

 Proceda à Secretaria a anotação sistêmica de tal suspensão e o seu 

prazo.

 Transcorrido o prazo sem manifestação, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para manifestar-se.

 Após a intimação do exequente, não sendo nada requerido no prazo de 

10 (dez) dias, determino arquivamento (arquivo definitivo) dos autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 114111 Nr: 4823-15.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperartiva de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Graça Ortiz Wilsmann, Heinz 

Wilsmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Eneas Jorge - 

OAB:25.386/GO, Pedro Paulo Alves da Costa Filho - OAB:37238

 Considerando que há lembrete nos autos de petição pendente de juntada, 

devolvo o feito ao cartório para respectiva providência.

Após, retornem-me conclusos para análise da manifestação de fls. 85/88 

e demais pedidos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31898 Nr: 898-21.2010.811.0021

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Hilmo José Neuberger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos da Silva Junior - 

OAB:21.723/GO, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Trata-se o presente feito de execução de sentença de honorários 

advocatícios proposto por RICARDO ZANCANARO em face de BANCO DO 

BRASIL S/A.

 Realizados alguns atos processuais, o executado informou nos autos o 

pagamento voluntário do débito e requereu a extinção do presente feito.

 Instado a manifestar-se, o exequente postulou pelo levantamento por meio 

de alvará judicial dos valores pagos pelo executado e por fim, requereu a 

extinção do feito, ante o cumprimento da obrigação.

 Vieram-me os autos conclusos.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve o presente 

cumprimento de sentença ser extinto, em conformidade com as regras do 

art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(…)

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos 

do que estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo, defiro o pedido de transferência de valores na forma 

postulada, devendo referido alvará ser expedido em nome do beneficiário 

específico.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas 

e anotações.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31493 Nr: 493-82.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ângelo Cesar Tura
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 Tratam-se os presentes autos de pedido de liquidação de sentença.

 Nos termos do artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil, vemos 

que pela natureza da obrigação é plenamente cabível a liquidação por 

arbitramento.

 Diante do exposto, conforme determina o artigo 510 caput do diploma 

adjetivo referido, determino que sejam ambas as partes intimadas para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos do montante do débito.

 Após a apresentação da referida documentação – ou na sua ausência – 

venham-me os autos conclusos para análise da necessidade de 

nomeação de perito, salientado que o pagamento do expert seguirá o que 

determina o artigo 95 caput do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 22708 Nr: 2032-54.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diva Rosa de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o requerido a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 690 

do CPC), manifeste sobre a habilitação dos herdeiros (fls. 238/241).

Efetivada a referida providência, voltem os autos conclusos para demais 

deliberações.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 122341 Nr: 3652-86.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Simone Rodrigues Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itacir Lorini, Ivani Isabel Lorini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara B. de Lima - OAB:33073 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liele Santini - OAB:22376/O, 

Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, SELSO LOPES DE 

CARVALHO - OAB:3556/B

 Inicialmente, cumpre consignar que, proferida e publicada a sentença 

meritória, iniciou-se em 28 de junho de 2018, a contagem do prazo 

recursal para ambas as partes.

 No entanto, em que pese as disposições do art. 107 e seus parágrafos, 

do Código de Processo Civil, a Douta Advogada Liele Santini, subscritora 

da petição de fls. 173/174 e que comparecera à audiência de conciliação 

juntamente com a parte embargada, contudo, à quem não houvera outorga 

de poderes, promoveu carga dos autos em 28 de junho de 2018, 

devolvendo-os somente em 16 de julho de 2018, ou seja, dois dias antes 

de encerrado o prazo recursal.

 Pois bem. Feitas as considerações acima, intime-se a parte embargada a 

promover a regularização da representação processual, colacionando ao 

feito, no prazo de 10 (dez) dias, procuração em favor da patrona Liele 

Santini, sob pena de declaração de nulidade dos atos praticados 

exclusivamente pela causídica, supramencionados.

 Sem prejuízo, devolva-se à embargante 13 dias de prazo recursal, a 

contar da intimação da presente decisão, via DJE, relativos ao prazo em 

que os autos erroneamente permaneceram em posse da advogada Liele 

Santini.

 Por fim, depois de regularizada a representação processual, fica a 

advogada Liele Santini obstada de promover carga do presente feito, nos 

termos do art. 107, § 4º, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 32263 Nr: 1264-60.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Votorantim S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Carlos Botelho Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Sezanowski Machado - 

OAB:25276/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De rigor, o deferimento do pedido às fls. 211.

Nesse passo, intime-se a parte executada a indicar nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e 

os respectivos valores, exibindo prova da propriedade e eventual certidão 

negativa de ônus.

Consigne-se na oportunidade, que o não cumprimento da medida acima, 

será punido com a aplicação de multa em desfavor do executado, nos 

termos constantes do art. 774, parágrafo único do Código de Processo 

Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31318 Nr: 317-06.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACILDO CLAUDINO WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Schuster - 

OAB:3.379/MT

 (...)da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – 

CNGCJ/MT, tentou findar a celeuma, porém tal persistira.Foram então 

efetivadas várias consultas ao referido órgão correicional, sobrevindo a 

orientação segundo a qual a verba indenizatória recebida pelos oficiais de 

justiça seria também destinada ao pagamento de referidas custas, sendo 

portanto a Fazenda Pública isenta de seu recolhimento.Recentemente, 

após ser a questão judicializada, fora proferido acórdão no bojo dos autos 

de Agravo Regimental Cível n.º 1000783-02.2017.811.0000, deferindo uma 

liminar anteriormente requerida nos autos principais da discussão, onde 

firmara-se o entendimento segundo o qual “a isenção do pagamento de 

custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas 

processuais (artigos 39, da Lei 6.830 /80, e 91 do CPC), privilégios de que 

goza a Fazenda Pública, não dispensam o pagamento antecipado das 

despesas com o transporte dos oficiais de justiça. As diligências 

promovidas por Oficial de Justiça são despesas, portanto, deve a 

Fazenda Pública adiantá-las, pois é usuária dos serviços do Poder 

Judiciário, arcando com seu pagamento”.O feito ficara assim ementado:E 

M E N T AAGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – 

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR – 

DILIGÊNCIAS DA FAZENDA PÚBLICA - DEPÓSITO PRÉVIO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA – NECESSIDADE – FUMUS BONI 

IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO – LIMINAR DEFERIDA.No entanto, tal decisão fora liminarmente 

suspensa pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça no bojo do SS 

2899/MT.Cumpra-se, expedindo mandado de penhora, avaliação e 

remoção do bem indicado.Feito isso, voltem-me os autos conclusos para 

análise do pedido descrito às fls. 106-vs.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 15327 Nr: 2272-14.2006.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alciza Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368-A/MT, Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Compulsando os autos, verifica-se que a autora juntou aos autos apenas 

a cópia do RG do instituidor do benefício – fls. 201.

 Ademais, instada a manifestar-se, a autarquia federal manteve-se inerte – 

fls. 201-vs.

 Nesse passo, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 88028 Nr: 2458-90.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felicio Ananias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31538 Nr: 538-86.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo João Furian, Evanir de Camargo Furian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

 Por consequência, determino a intimação do devedor, para efetuar o 

pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 

10% (dez por cento) e honorários de advogado no patamar de 10% (dez 

por cento), nos termos do art. 523, parágrafo 1º, do CPC e 

prosseguimento do feito com a expropriação de bens.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 483 Nr: 94-39.1999.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Sistema S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8184-A

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 83254 Nr: 2097-10.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONDINA SUBRINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA BERTOL - 

OAB:OAB/GO 54.304, Mayck Feitosa Câmara - OAB:33571 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/MT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

Intime-se Fazenda Pública Estadual para, querendo, nos próprios autos, 

impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a 

redação do artigo 535 da Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.015, 

salientando que na execução não impugnada não caberá condenação em 

honorários advocatícios, à par do que dispõe o artigo 85, parágrafo 7º do 

diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2181 Nr: 50-54.1998.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferrari Máquinas Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Helena dos Santos Souza 

- OAB:, Maria Luiza da Cunha Cavalcanti - OAB:Procuradora do

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 Defiro o ulterior pedido do exequente, no que tange à dilação do prazo de 

suspensão dantes postulado.

 Cumpra-se conforme a decisão anterior, anotando no sistema o novo 

prazo deferido e, após, intime-se o exequente para manifestação.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31470 Nr: 470-39.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Roberto Maldaner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nemias Batista Pereira - 

OAB:OAB/MT 4544 -B, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:211.648-SP

 Intime-se o Sr. Perito para manifestar-se em 05 (cinco) dias, acerca das 

insurgências promovidas às fls. 654/655, esclarecendo os valores 

arbitrados a título de honorários.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 27675 Nr: 2123-13.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Ribeiro de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ora, mostra-se muito mais condizente com uma dinâmica processual 

célere que sejam os autos arquivados desde já, com a expressa menção 

de suspensão do prazo prescricional pelo período de 01 (um) ano, sob a 

clara possibilidade de serem eles desarquivados à qualquer tempo acaso 

sejam necessár ias quaisquer poster iores movimentações 

processuais.Mister ressaltar que o encaminhamento dos autos 

diretamente ao arquivo não extingue a execução, eis que a presente 

decisão não detém cunho meritório, podendo o feito ser movimentado – 

mediante desarquivamento – a qualquer tempo antes do implemento da 

prescrição intercorrente que, no presente caso, dar-se-á somente após o 

período de 05 (cinco) anos contados ao findar do prazo de suspensão da 

prescrição por 01 (um) ano, conforme será determinado na presente 

decisão.Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31469 Nr: 469-54.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Cirilo Zambenedetti, Marlene Zambenedetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nemias Batista Pereira - 

OAB:OAB/MT 4544 -B, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, Jose Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A/MT, 

Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258 A

 De rigor, o deferimento do pedido de fls. 527.

 Nesse passo, remetam-se os autos ao Contador Judicial, a fim de calcular 

a existência de custas pendentes em face do Banco do Brasil.

 Em seguida, intime-se o executado para efetuar o pagamento de 

eventuais custas, consignando para cumprimento o prazo de 10 (dez) 

dias.

 Efetiva a referida providência e não havendo pendenciais, arquivem-se 

os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89373 Nr: 3712-98.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. C. Comercio, Sementes e Armazéns Ltda, Daniela 

Diniz Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:261030/SP

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 93877 Nr: 3066-54.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Irineu Maldaner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos da Silva Junior - 

OAB:21.723/GO, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação dos advogados das 

partes para que, no prazo de 10(dez) dias, promovam o andamento do 

processo e requeiram o que entenderem de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a proposta de honorários 

apresentada pelo perito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80947 Nr: 3968-12.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francis Pinto da Silva Pfeifer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Carmo Farias - 

OAB:13622/MT

 (...)Havia um anterior entendimento segundo o qual somente seriam 

devidas as diligências pelas Fazendas Públicas Municipais e Federal, 

tendo em vista que a Fazenda Pública Estadual seria isenta por ser a 

responsável pelo pagamento da verba indenizatória prevista em 

lei.Posteriormente, a Corregedoria Geral da Justiça, no bojo da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – CNGCJ/MT, tentou findar a celeuma, porém tal 

persistira.Foram então efetivadas várias consultas ao referido órgão 

correicional, sobrevindo a orientação segundo a qual a verba indenizatória 

recebida pelos oficiais de justiça seria também destinada ao pagamento de 

referidas custas, sendo portanto a Fazenda Pública isenta de seu 

recolhimento.Recentemente, após ser a questão judicializada, fora 

proferido acórdão no bojo dos autos de Agravo Regimental Cível n.º 

1000783-02.2017.811.0000, deferindo uma liminar anteriormente requerida 

nos autos principais da discussão, onde firmara-se o entendimento 

segundo o qual “a isenção do pagamento de custas e emolumentos e a 

postergação do custeio das despesas processuais (artigos 39, da Lei 

6.830 /80, e 91 do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública, não 

dispensam o pagamento antecipado das despesas com o transporte dos 

oficiais de justiça. As diligências promovidas por Oficial de Justiça são 

despesas, portanto, deve a Fazenda Pública adiantá-las, pois é usuária 

dos serviços do Poder Judiciário, arcando com seu pagamento”.O feito 

ficara assim ementado:E M E N T AAGRAVO INTERNO – MANDADO DE 

SEGURANÇA COLETIVO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A 

MEDIDA LIMINAR – DILIGÊNCIAS DA FAZENDA PÚBLICA - DEPÓSITO 

PRÉVIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA – 

NECESSIDADE – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – LIMINAR DEFERIDA.No entanto, tal 

decisão fora liminarmente suspensa pela Presidência do Superior Tribunal 

de Justiça no bojo do SS 2899/MT.Cumpra-se, expedindo mandado de 

penhora, avaliação e remoção do bem indicado.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107228 Nr: 933-68.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Aparecido Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) O Sistema RENAJUD é uma ferramenta que possibilita tanto inserção 

quanto a retirada de constrições judiciais dos veículos encontrados na 

Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores 

(RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de 

Trânsito – DENATRAN.Verifica-se, por uma vaga leitura do referido 

dispositivo, que o sistema em questão serve somente à inserção e retirada 

de constrições judiciais de veículos, não servindo para consulta, 

mormente executiva.Mais severas ainda são as restrições administrativas, 

constantes no mesmo regramento de observância obrigatória citado, 

quanto à utilização do sistema INFOJUD, eis que o artigo 476 caput é 

específico ao aduzir que:Art. 476. As requisições de informações à 

Receita Federal para apuração de endereço ou situação 

econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz quando o 

requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para obtê-las 

ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. (grifos nossos).Analisando o citado 

artigo, percebe-se que somente caberá a sua utilização quanto o 

requerente justificar – evidentemente de forma comprovada – que esgotou 

todos os meios possíveis para obter a informação que pretende, o que 

não é o caso dos autos.Portanto, sendo a declinação dos bens 

penhoráveis atribuição exclusiva da parte e não sendo, pelo exequente, 

demonstrado que diligenciou minimamente neste sentido, indefiro o pleito 

de expedição de pedido de informações.Assim sendo, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, impulsione o processo, 

requerendo medidas que efetivamente possam solver o feito, sob pena de 

arquivamento.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 106475 Nr: 541-31.2016.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ogier Oliveira Lobo Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Ferreira Leal, Beatriz Ferreira Leal, 

Conceição Ribeira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arinan Camilo Alencastro 

Veiga - OAB:OAB/GO 23.522, JOEL ALENCASTRO VEIGA - 

OAB:OAB/GO 3.944, Ney Batista Pouzo - OAB:OAB/GO 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arinan Camilo Alencastro 

Veiga - OAB:OAB/GO 23.522

 Consoante se infere do art. 676, do Código de Processo Civil, os 

embargos de terceiro serão distribuídos por dependência ao juízo que 

ordenou a constrição objurgada e autuados em apartado:

Art. 676. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que 

ordenou a constrição e autuados em apartado.

 Assim sendo, retifique a distribuição do presente feito, autuando-o em 

apenso ao processo cód. 3080, em trâmite perante este juízo.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 24075 Nr: 3373-18.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supercal Extração de Calcario Ltda, Dário 

Rodrigues Salazar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DDE HOLANDA R. 

WHELAN - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA CANSIAN 

KOCHINSKI - OAB:63.741/PR

 Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DEPARTAMENTO NACIONAL 

DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM, em face de SUPERCAL EXTRAÇÃO DE 

CALCÁRIO LTDA. e DÁRIO RODRIGUES SALAZAR.

 Realizados alguns atos processuais, a exequente informou a integral 

quitação da obrigação, postulando a extinção do feito nos termos do art. 

924, II, do Código de Processo Civil (fl. 376).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve a presente execução 

ser extinta, em conformidade com as regras do art. 924, inciso II do Código 

de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, nos termos do que 

estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Por consequência, determino o levantamento de eventuais penhoras 

realizadas nos autos.

 Eventuais custas pela parte executada.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 6116 Nr: 178-98.2003.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião da Rocha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100379 Nr: 2450-45.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Ensino de Água Boa Ltda - 

Cooperensino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandra Teles Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Coletti Guimarães 

Rosa - OAB:OAB/SP 137.127, Luciana Almeida Ribeiro - 

OAB:7228-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 
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notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 731 Nr: 298-83.1999.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana, Elso Mews

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - OAB:12541-A

 Inicialmente, reputo de rigor a aplicação da multa prevista no parágrafo 

único do artigo 774, do Código de Processo Civil, eis que devidamente 

intimado, o executado deixou de informar nos autos quais são e onde se 

encontram os bens de sua titularidade passíveis de penhora:

“Art. 774. Considera-se atentatório à dignidade da justiça a conduta 

comissiva ou omissiva do executado que:

(…)

V – intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à 

penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, 

se for o caso, certidão negativa de ônus.”

 Ante o exposto, aplico à parte executada multa no importe de 15% do 

valor atualizado do débito, a qual desde já reverto em favor do exequente, 

consignando a possibilidade de exigência no presente feito.

 No mais, factível que ocorrendo a tempestiva e devida notificação do 

devedor para o pagamento da dívida ou a nomeação de bens à penhora e 

não tendo ele cumprido espontaneamente a obrigação nem indicado bens 

passíveis de constrição, caso é de execução forçada da obrigação.

 Por tal razão, oficie ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova 

Xavantina-MT, a informar nestes autos, no prazo de 10 (dez) dias, se há 

saldo credor nos autos da ação nº 0000379-05.2012.811.0012, objeto de 

penhora no rosto dos autos, conforme fl. 155, bem como em positivo, o 

respectivo valor.

 Com a resposta, renove-se a vista à exequente para que requeira o que 

entender de direito, consignando para cumprimento o prazo de 10(dez) 

dias, sob pena de arquivamento.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 110415 Nr: 2667-54.2016.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinval Jose dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077 - MT, Taiane Cristina de L. Souza - OAB:21463/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Sicredi Alto Xingú, em 

face de Sinval José dos Santos.

 Realizados alguns atos processuais, restou homologado acordo efetivado 

entre partes, bem como determinada a suspensão do feito até integral 

quitação com a ressalva de que, decorrido referido prazo e inexistente 

manifestação da exequente, reputar-se-ia cumprida a obrigação (fls. 

83/84).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve a presente execução 

ser extinta, em conformidade com as regras do art. 924, inciso II do Código 

de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos 

do que estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte executada.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 3684 Nr: 31-19.1996.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMCL-C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lafayette Garcia Novas 

Sobrinho - OAB:6842/MT, ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Schuster - 

OAB:3.379/MT

 Defiro parcialmente os pedidos formulados às fls. 418/419, por 

conseguinte, determino a penhora de eventuais créditos da executada 

Cooperativa Agropecuária Mista Canarana Ltda., - Coopercana -, junto às 

empresas indicadas pela Fazenda Pública, que deverão ser oficiadas a 

cumprir a presente medida até o valor da dívida atualizada.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31474 Nr: 474-76.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilnei Paixão de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nemias Batista Pereira - 

OAB:OAB/MT 4544 -B, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença, eis que o laudo pericial homologado por já 

preclusa decisão apurara o quantum debeatur em valor inferior com o 

dantes cobrado.Condeno ambas as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor calculado entre 

o que fora cobrado/resistido, com o montante apurado na 

perícia.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Preclusa a presente decisão, intime-se o exequente para 

impulsionar o feito.Após, intime-se o executado para que, no prazo de 10 

(dez) dias, informe uma conta bancária para a transferência dos valores 

depositados à maior no presente feito.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 91842 Nr: 1419-24.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Bertol
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Biasibetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayck Feitosa Câmara - 

OAB:33571 GO, PEDRO EVANGELISTA DE CARVALHO - 

OAB:31.364/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 91842 Nr: 1419-24.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Bertol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Biasibetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayck Feitosa Câmara - 

OAB:33571 GO, PEDRO EVANGELISTA DE CARVALHO - 

OAB:31.364/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 Conforme demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente cumprido.

Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias.

Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 27584 Nr: 2033-05.2009.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Gonçalves da Silva, Cleubes Roberto Moraes 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Leopoldino - 

OAB:OAB/MT 14.291-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianarú da Silva Paixão - 

OAB:OAB-MT N. 10105, Lucimar Cristina Gimenez - OAB:8.506-A/MT

 Inicialmente, advirta-se a Sra. Oficial de Justiça, subscritora da certidão 

de fl. 275, de que o Douto Advogado José Renato, não representa nenhum 

dos polos da presente demanda.

 Registre-se também, que a determinação judicial de fl. 271-vs cinge-se à 

intimação pessoal da exequente e, não, a intimação via advogado, 

ressaltando que se assim o fosse, desnecessária seria a expedição 

mandado, bastando apenas a publicação via DJE.

 Assim sendo, redistribua-se o mandado anteriormente expedido à Sra. 

Oficial de Justiça supramencionada para cumprimento, consignando-lhe as 

advertências acima.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 19052 Nr: 2190-46.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Metalúrgica Aço Brasil Ltda, Nadia 

Maria Ströher, Rodrigo José Ströher, Naise Ströher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, MARIA RITA SOARES CARVALHO - 

OAB:12895

 Compulsando os autos é possível verificar que, embora tenha postulado 

medidas constritivas, a exequente colacionou documentos que não 

correspondem ao presente feito, indicando ainda, CNPJ e CPF de pessoas 

diversas das ora executadas.

 Nesse passo, visando evitar prejuízo às partes, renove-se a vista a 

exequente para que esclareça os fatos supramencionados, bem como 

para que requeira o que entender de direito em termos de prosseguimento 

consignando para cumprimento o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intime-se a exequente.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 83952 Nr: 2791-76.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanildes da Silva Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Em que pese o pedido da procuradora da parte autora para pagamento de 

30% (trinta por cento) dos valores atrasados, a título de honorários 

contratuais, saliento que os referidos honorários são pactuados entre a 

advogada e seu cliente os quais têm natureza extrajudicial, razão pela 

qual, defiro o levantamento em favor da Douta Advogada, apenas dos 

honorários sucumbenciais, de forma que os demais valores deverão ser 

levantados em favor da parte e, posteriormente, pagos por esta, à 

advogada contratada.

 Dessa forma, proceda ao levantamento dos valores vinculados aos 

presentes autos, devendo referidos alvarás ser expedidos em nome dos 

beneficiários específicos, nos termos da determinação acima.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 22601 Nr: 1936-39.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Produsoja - Produção e Comercialização de Produtos 

Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliana Espigari da Silva Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Bossa 

Grassano - OAB:21151/PR, PATRICIA GRASSANO PEDALINO - 

OAB:16932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Thoma Martins de 

Paula - OAB:11.954-B/MT

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy
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 Cod. Proc.: 22601 Nr: 1936-39.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Produsoja - Produção e Comercialização de Produtos 

Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliana Espigari da Silva Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Bossa 

Grassano - OAB:21151/PR, PATRICIA GRASSANO PEDALINO - 

OAB:16932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Thoma Martins de 

Paula - OAB:11.954-B/MT

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

Sendo assim, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento.

Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032461 Nr: 3327-77.2018.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Cattani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welder Cristian Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 19.993-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). Diante de todo o exposto, nego o pedido de assistência judiciária 

efetivado pelo requerente.Intime-o para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a inicial com o devido recolhimento de custas, nos termos do 

artigo 218, parágrafo 3º, sob pena de extinção da ação com a 

consequente baixa na distribuição, nos termos dos artigos 102 caput e 

290 caput, ambos do Código de Processo Civil.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 14379 Nr: 1320-35.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Assoc. do Araguaia - Sicredi Araguaia, Fertilizantes Heringer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Cattani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, Gustavo 

R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR, Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5360-A

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 14379 Nr: 1320-35.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Assoc. do Araguaia - Sicredi Araguaia, Fertilizantes Heringer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Cattani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, Gustavo 

R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR, Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5360-A

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

Sendo assim, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento.

Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 106057 Nr: 275-44.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperartiva de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE FERRAZ DA SILVA, Florentina Ferraz 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 13234 Nr: 174-56.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Heringer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Cattani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 13234 Nr: 174-56.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Heringer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Cattani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) O Sistema RENAJUD é uma ferramenta que possibilita tanto inserção 

quanto a retirada de constrições judiciais dos veículos encontrados na 

Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores 

(RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de 

Trânsito – DENATRAN.Verifica-se, por uma vaga leitura do referido 

dispositivo, que o sistema em questão serve somente à inserção e retirada 

de constrições judiciais de veículos, não servindo para consulta, 

mormente executiva.Mais severas ainda são as restrições administrativas, 

constantes no mesmo regramento de observância obrigatória citado, 

quanto à utilização do sistema INFOJUD, eis que o artigo 476 caput é 

específico ao aduzir que:Art. 476. As requisições de informações à 

Receita Federal para apuração de endereço ou situação 

econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz quando o 

requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para obtê-las 

ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. (grifos nossos).Analisando o citado 

artigo, percebe-se que somente caberá a sua utilização quanto o 

requerente justificar – evidentemente de forma comprovada – que esgotou 

todos os meios possíveis para obter a informação que pretende, o que 

não é o caso dos autos.Portanto, sendo a declinação dos bens 

penhoráveis atribuição exclusiva da parte e não sendo, pelo exequente, 

demonstrado que diligenciou minimamente neste sentido, indefiro o pleito 

de expedição de pedido de informações.Intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, impulsione o processo, requerendo 

medidas que efetivamente possam solver o feito, sob pena de 

arquivamento.Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso 

de prazo, retornem-me conclusos para deliberação.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 15653 Nr: 2590-94.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Socrates do Nascimento, Luiz Olavo 

Sabino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:MT20.720-B, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifico ser possível o arresto de ativos 

financeiros do executado, eis que ainda não citado.

 Com efeito, é possível o arresto de bens de titularidade da parte 

executada na forma requerida, por força do disposto no art. 830, do 

Código de Processo Civil que assim disciplina:

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”

 No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial pátrio, consoante 

ementa que ora transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXECUTADO NÃO 

LOCALIZADO PARA CITAÇÃO – ARRESTO DE BEM IMÓVEL – 

POSSIBILIDADE. - Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial 

– Decisão que indeferiu o arresto de bem imóvel por não terem se 

esgotados os meios para a realização da citação – Frustrada a tentativa 

de localização dos executados, é admissível o arresto de seus bens – 

Precedente do STJ – Decisão reformada. Recurso provido. Prejudicado o 

a g r a v o  r e g i m e n t a l .  ( A I  2 1 2 1 4 2 1 9 8 2 0 1 5 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2121421-98.2015.8.26.0000, 11ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 

03/09/2015, Julgamento: 3 de Setembro de 2015, Relator: Marino Neto).”

 Ante o exposto, defiro o arresto por termos nos autos, de eventuais 

ativos financeiros de titularidade da parte executada, a ser concretizado 

por meio do Sistema Bacen Jud.

 Sem prejuízo, proceda à citação da parte executada via edital, 

expedindo-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 15653 Nr: 2590-94.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Socrates do Nascimento, Luiz Olavo 

Sabino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:MT20.720-B, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente cumprido.

Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias.

Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 8577 Nr: 936-43.2004.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferrari Máquinas Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Valério Pouso - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irma de Fatima Fink - 

OAB:4557

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento, notadamente os demais pedidos formulados à fl. 

114.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele liberado no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 8577 Nr: 936-43.2004.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferrari Máquinas Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Valério Pouso - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irma de Fatima Fink - 

OAB:4557

 (...). O Sistema RENAJUD é uma ferramenta que possibilita tanto inserção 

quanto a retirada de constrições judiciais dos veículos encontrados na 

Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores 

(RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de 

Trânsito – DENATRAN.Verifica-se, por uma vaga leitura do referido 

dispositivo, que o sistema em questão serve somente à inserção e retirada 

de constrições judiciais de veículos, não servindo para consulta, 

mormente executiva.Mais severas ainda são as restrições administrativas, 

constantes no mesmo regramento de observância obrigatória citado, 

quanto à utilização do sistema INFOJUD, eis que o artigo 476 caput é 

específico ao aduzir que:Art. 476. As requisições de informações à 

Receita Federal para apuração de endereço ou situação 

econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz quando o 

requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para obtê-las 

ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. (grifos nossos).Analisando o citado 

artigo, percebe-se que somente caberá a sua utilização quanto o 

requerente justificar – evidentemente de forma comprovada – que esgotou 

todos os meios possíveis para obter a informação que pretende, o que 

não é o caso dos autos.Portanto, sendo a declinação dos bens 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 490 de 1025



penhoráveis atribuição exclusiva da parte e não sendo, pelo exequente, 

demonstrado que diligenciou minimamente neste sentido, indefiro o pleito 

de expedição de pedido de informações.Assim sendo, intime-se a 

exequente a requerer o que entender de direito em termos de 

prosseguimento consignando para cumprimento o prazo de 05 (cinco) dias 

sob pena de arquivamento.Havendo manifestação ou certificado o 

r e s p e c t i v o  d e c u r s o  d e  p r a z o ,  r e t o r n e m - m e 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 104794 Nr: 5127-48.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fattoria Comercio e Rep. De Produtos Agropecuarios 

Ltda - EPP, Michele Gewehr Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Sotta Bortolucci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, SELSO 

LOPES DE CARVALHO - OAB:3556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:46416/GO

 Antes de analisar a manifestação de fls. 66, proceda-se o apensamento 

do presente feito aos autos da ação de execução nº 

5126-63.2015.811.0021 – cód. 104793.

 Feito isso, volte-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 102020 Nr: 3449-95.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 (...).No entanto, a designação de audiência específica para tal em todo e 

qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande maioria das 

vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada num ato 

que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela.Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção.Após, venham-me os autos conclusos para 

a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem como 

para o efetivo saneamento do feito.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 14187 Nr: 1133-27.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. A. Bernieri Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Antunes Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maykell Eduardo Miyazaki - 

OAB:OAB/MT 9.663, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 (...). Do contrário e de forma ordinária, deverá o bem ser depositado em 

nome do exequente, ficando este na condição de fiel depositário, ciente 

ainda que deverá providenciar e custear a remoção do bem, sob pena de 

precluir do direito que lhe assiste na execução, com a consequente 

liberação da penhora.Autorizo que o Sr. Oficial de Justiça, no caso de 

ausência de expressa concordância – pelo exequente - do depósito de 

bem em poder do executado e se eventualmente não providenciar aquele 

os meios necessário para a remoção imediata do bem, que deixe de 

cumprir a ordem, oportunidade em que haverá a mediata preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza.Não sendo 

verificado nos autos o recolhimento das custas do oficial de justiça para a 

prática dos atos determinados na presente decisão, e considerando que, 

de acordo com o artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da 

parte antecipar o pagamento das despesas de atos por si requeridos, 

determino que seja o requerente intimado da presente decisão, salientado 

que, se houver necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça 

e não for o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá 

comprovar nos autos o recolhimento das custas no prazo descrito no 

artigo 218, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não 

expedição do mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 

caput do Código de Processo Civil.Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016.Cumpra-se, expedindo mandado de remoção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 115632 Nr: 5907-51.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Martins Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a contradição apontada pela parte autora no laudo 

apresentado às fls. 94/95, intime-se o perito para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, explicitar os pontos impugnados.

 Ressalto que, não havendo o total esclarecimento dos fatos, ocorrerá a 

destituição do perito, com a consequente nomeação de substituto.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 11517 Nr: 1320-69.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Cattani, Terezinha Cattani, Enio 

Gewehr, Erida Hollas Gewehr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Dianary Carvalho Borges - OAB:6.445-A MT, Rafael 

Beraldo Barros - OAB:12.970 MT

 Consoante se infere dos autos, embora devidamente intimada da penhora 

eletrônica realizada às fls. 346/347, deixou a parte executada de se 

manifestar nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º do Código de Processo 

Civil (fl. 349).

 Assim sendo, postergo a análise do pedido à fl. 353e , sem prejuízo, 

converto a indisponibilidade em penhora e, por consequência, promovo 

nesta data a transferência eletrônica da importância bloqueada para conta 

única.

 Após, proceda à vinculação dos valores ao presente feito com posterior 

transferência à exequente, devendo referido alvará ser expedido em 
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nome do beneficiário específico.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100364 Nr: 2437-46.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ribamar de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, comunique-se o juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova 

Xavantina-MT, acerca da impossibilidade em realizar a bloqueio do valor 

indicado, conforme solicitado no ofício encartado às fls. 126, eis que já 

houve levantamento do numerário em favor do requerente – alvará de fls. 

99.

 Ademais, cumprida a determinação de fls. 121, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 32108 Nr: 1108-72.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abadia Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, registro que, tendo o falecimento da autora 

ocorrido quando já ajuizada a presente ação, é plenamente possível o 

ingresso dos herdeiros no polo ativo.

 O pedido de habilitação e documentos foi encartado às fls. 226/234.

 Oportunizada ao requerido manifestar-se sobre a pretensão, este 

postulou pela habilitação de todos os herdeiros, nos termos do art. 112 da 

Lei nº 8.213/91 - (fls. 235).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o necessário. Decido.

 O pedido de habilitação colacionado às fls. 226/234 foi promovido 

somente em favor do cônjuge da demandante, entretanto, constara na 

certidão de óbito encartada às fls. 234 que a autora deixou seis filhos 

maiores e capazes.

 Assim, considerando que a regularização processual no caso dos autos 

depende da habilitação de todos os herdeiros referidos no art. 112 da Lei 

nº 8.213/91, indefiro, por hora, o pedido de habilitação.

 Nesse passo, postergo, pela segunda vez o recebimento do recurso de 

apelação interposto pelo Procurador da autora às fls. 198/219.

 Diante de todo o exposto, determino a suspensão do presente feito até a 

devida habilitação do espólio ou dos sucessores, nos termos do art. 313, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107488 Nr: 1041-97.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 11283A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deixo de analisar as manifestações de fls. 42/43, eis que o presente foi 

extinto nos termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil, bem 

como já houve seu trânsito em julgado.

 Nesse passo, arquive-se imediatamente os autos com as devidas baixas 

de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82189 Nr: 1034-47.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arizon Vasconcelos Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT

 Inicialmente, desentranhe-se dos autos às fls. 255/257, eis que não 

guardam relação com o presente feito, certificando-se o ocorrido.

 Ademais, determino a correta numeração das folhas, devendo a correção 

iniciar-se a partir das folhas 240.

 Quanto a arguição da pendência do julgamento do agravo encartado às 

fls. 240/257, verifica-se que já houve a preclusão da decisão agravada, 

conforme certificado às fls. 259.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000498-09.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONNI PIMENTA DA SILVA (AUTOR(A))

GILMAR PIMENTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM CARLOS DE FREITAS (RÉU)

AGROPECUARIA SAO FRANCISCO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - ME 

(RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

certidão de ID nº 16699086 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 24/01/2019 às 13:30 horas (MT).

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108586 Nr: 1595-32.2016.811.0021

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonidas Amado Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Amado Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 1595-32.2016.811.0021 – Código: 108586.

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Leonidas Amado Sobrinho

PARTE RÉQUERIDA: Maria Amado Sobrinho

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Interdita: Maria Amado Sobrinho, Cpf: 

85378488168, Rg: 1236155-0 SSP MT Filiação: José Amado Freitas e 

Claracy Conceição de Jesus, data de nascimento: 10/07/1949, 
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brasileiro(a), natural de Carmo da mata-MG, viuvo(a), Endereço: Rua 06, 

Chácara Nº 250, Bairro: Industrial, Cidade: Água Boa-MT, e; demais 

interessados, que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento.

FINALIDADE: CIENTIFICAR aos que o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que por este Juízo da 2ª Vara Cível de Água Boa - 

MT, se processam os autos da ação de INTERDIÇÃO, movida por Leonidas 

Amado Sobrinho em face de MARIA AMADO SOBRINHO, brasileira, viúva, 

nascida no dia 10/07/1949, RG: 1236155-0 SSP/MT, CPF: 853.784.881-68; 

onde foi prolatada a r. Sentença que decretou a interdição de MARIA 

AMADO SOBRINHO, declarando-a relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, sendo-lhe nomeado como curador o 

ora requerente, Leonidas Amado Sobrinho, RG: 814.388 SSP/MT, CPF: 

522.095.981-68. Assim sendo e, para que chegue ao conhecimento dos 

interessados, determinou o MM. Juiz a publicação do presente Edital de 

Interdição, que será publicado por três vezes com intervalo de 10 (dez) 

dias e afixado no lugar de costume, e no Diário de Justiça deste Estado, 

pelo prazo de lei.

DECISÃO/DESPACHO: "[...] Ante o exposto, este Juízo JULGA 

PROCEDENTE a presente ação, com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o artigo 487, I, do CPC, para o fim de decretar a interdição de 

MARIA AMANDO SOBRINHO, declarando-a relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, nomeando-lhe curador seu 

filho LEONIDAS AMANDO SOBRINHO, brasileiro, solteiro, portador da C.I. 

RG n. 814.388 SSP/MT e do CPF n. 522.095.981-68, residente e domiciliado 

na Rua 06, chácara 250, Bairro Industrial, Água Boa/MT, nos termos art. 

755, I do CPC. / Em obediência ao disposto no art. 755, §3º do CPC, 

inscreva-se a presente interdição no registro de pessoas naturais e 

imediatamente publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do 

tribunal a que estiver vinculado o Juízo e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na 

imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da interdita e da 

curadora, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a 

interdição, os atos que a interdita poderá praticar autonomamente. / De 

acordo com o disposto no artigo 1.012, §1º, VI do Código de Processo 

Civil, a sentença de interdição produz efeitos desde logo, dispensando-se, 

portanto, o prazo para o trânsito em julgado. / Isento de custas ante a 

concessão da gratuidade judiciária. / Após as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE, com as anotações e baixas de estilo. / INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.”.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor do PJMT., digitei.

Água Boa - MT, 26 de novembro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1028271 Nr: 623-91.2018.811.0021

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdÁB-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 623-91.2018.811.0021 – Código: 1028271.

ESPÉCIE: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: Conselho Tutelar de Água Boa - MT

PARTE RÉ:

 CITANDO(A, S): NAGLA GOMES SANTOS, genitora.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/03/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de Medidas de Proteção à Criança 

e ao Adolescente, onde a requerida, genitora do (a, s) 

criança(s)/adolescente(s), acima qualificada, encontra-se em lugar incerto 

e não sabido. Esgotados os meios para tentativa de efetivação da 

localização da mesma, pelo MM Juiz de Direito foi determinada a sua 

Citação via edital.

DESPACHO: "[...] 3. Desta forma, DEFIRO o pedido de citação da requerida 

NAGLA GOMES SANTOS via edital, que deverá ser publicado pelo prazo 

de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 257, inciso III do Código de Processo 

Civil. / Esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE. / Após, com fundamento 

no art. 72, II e parágrafo único do NCPC, NOMEIO, desde logo, como 

curador especial do réu a Defensoria Pública desta Comarca, que deverá 

ser intimada pessoalmente da nomeação, devendo ser encaminhado os 

autos para tal fim. / Por fim, CERTIFIQUE-SE acerca do decurso de prazo 

para apresentação de contestação pelo requerido. / PROCEDA-SE com a 

realização de estudo psicossocial com os infantes e seus respectivos 

núcleos familiares, devendo o laudo ser juntado no prazo de 15 (quinze) 

dias. / Após, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público. / Por fim, 

CONCLUSOS. / Cumpra-se, expedindo o necessário.".

Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor do PJMT., digitei.

 Água Boa - MT, 26 de novembro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113373 Nr: 4363-28.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volnei Costa Beber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA COSTA BEBER - 

OAB:13781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luana Zandoná prestes - 

OAB:24848/O, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por 

meio de seu representante processual, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, forneça os meios necessários ou efetue o pagamento da diligência 

do(a) Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para 

cumprimento do mandado de penhora e avaliação expedido nos autos, 

cuja guia para recolhimento encontra-se no portal do Tribunal de Justiça 

deste Estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, 

item Emissão de Guia de Diligência, bem como para que efetue 

recolhimento das custas referentes ao preparo da carta precatória 

expedida à Comarca de Itiquira - MT, devendo comprovar nos autos seu 

recolhimento, com a juntada da guia e do comprovante de pagamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1095 Nr: 663-40.1999.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Rodrigues & Resende Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Roberto Ziliani - 

OAB:OAB/MT 644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS

 AUTOS N.º 663-40.1999.811.0021 – Código: 1095.

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

PARTE RÉQUERIDA: J. Rodrigues & Resende Ltda
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INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Executados(as): J. Rodrigues & 

Resende Ltda, CNPJ: 37505724000105Inscrição Estadual: 13140864-0, 

brasileiro(a), Endereço: Av. Industrial, 680, Quadra D 07, Bairro: Distrito 

Industrial, Cidade: Água Boa-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima qualificada, nos 

termos do decisum proferido nos autos, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar suas contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de execução fiscal, movida pela 

Fazenda Pública Estadual em face do Executado acima qualificado, onde, 

realizadas diversas tentativas de localização do executado, para 

efetivação de sua intimação, todas sem sucesso, pelo MM Juiz de Direito 

foi deferida a realização do referido ato por meio de edital.

DECISÃO/DESPACHO: 1 – Foram realizadas diversas tentativas de 

localização do executado, todas sem sucesso. Sendo assim DEFERE-SE o 

pedido contido na manifestação de fls. 156/157. 2 - CUMPRA-SE.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor do PJMT, digitei.

Água Boa - MT, 27 de novembro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001714-05.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/02/2019 às 12:45 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001713-20.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/02/2019 às 12:30 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001715-87.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/02/2019 às 13:00 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-13.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRIZODI BENTO DE RESENDE 20247524115 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA FAVERO PACHECO DA LUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: instrução e julgamento Sala: 

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Data: 04/02/2019 às 14:30 

horas de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-13.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRIZODI BENTO DE RESENDE 20247524115 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA FAVERO PACHECO DA LUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: instrução e julgamento Sala: 

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Data: 04/02/2019 às 14:30 

horas de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 16287 Nr: 84-51.2006.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU MELLOTTI, CIRO SIQUEIRA GONÇALVES 

SOBRINHO, RBO ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIANNA EMPREENDIMENTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA., DORIVAL BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FLORES 

TOBAL - OAB:75.674/SP, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABER VIEGAS - OAB:2105-A, 

LUCIANA TENUTA PORTELA - OAB:10.228/MT, RONDON BRASIL 

VIEGAS - OAB:141424/RJ, RUBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 Código n.º16287

Vistos.

Haja vista a necessidade da readequação da pauta diante da designação 

deste Magistrado para jurisdicionar na 2ª Vara da Comarca de Vila 

Rica-MT (portaria n°1400/2018-PRES), redesigno a oralidade para o dia 

26/03/2019, às 13hrs30min (horário oficial do Estado).

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 23 de novembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante
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 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 66200 Nr: 2412-36.2015.811.0020

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIURA REZENDE ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIANO ALVES TEIXEIRA, JULIANO FRAGA 

TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA SIMONE BRESSAN - 

OAB:20437-0/OAB/MT

 Código n.º66200

Vistos.

Haja vista a necessidade da readequação da pauta diante da designação 

deste Magistrado para jurisdicionar na 2ª Vara da Comarca de Vila 

Rica-MT (portaria n°1400/2018-PRES), redesigno a oralidade para o dia 

26/03/2019, às 13hrs30min (horário oficial do Estado).

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 23 de novembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 25768 Nr: 270-69.2009.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ANDRE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleidomar Furtado de Lima - 

OAB:8219-B, EDILSON MAGRO - OAB:7316-B/MS

 Código n.º25768

Vistos.

Haja vista a necessidade da readequação da pauta diante da designação 

deste Magistrado para jurisdicionar na 2ª Vara da Comarca de Vila 

Rica-MT (portaria n°1400/2018-PRES), redesigno a oralidade para o dia 

02/04/2019, às 8hrs (horário oficial do Estado).

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 23 de novembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2050 Nr: 37-34.1993.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER TRABACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR DA SILVA, MARIA VACARO DA 

SILVA, OLIVIO FRICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT, MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:OAB-MT 8745-B, 

SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÉSAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7.542-MT, JOÃO MAURÍCIO ABRÃO 

MARQUES - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, encaminho esta certidão ao DJE, a fim 

de intimar o advogado, Fernando César Passinato Amorim, a proceder a 

devolução dos autos, no prazo de 24h, tendo em vista o transcurso do 

prazo concedido na decisão retro, nos termos do art. 234 do CPC, o que 

faço com espeque no item 4.8.15, da CNGC.

Alto Araguaia - MT, 26 de novembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 75020 Nr: 3429-73.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO BORGES MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT, NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 22. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/2015, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente ação e, por consequência, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito.23. Condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em R$ 500,00, declarando-a isenta nos termos do art. 98, §3º, 

do Código de Processo Civil, se já deferido previamente o pedido de 

assistência.24. Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na pessoa 

de seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS.25. Expeça-se o necessário26. Certificado o trânsito em julgado, ao 

arquivo com as anotações e baixas de estilo.27. PUBLIQUE-SE, 

REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Araguaia/MT, 26 de novembro de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56963 Nr: 2717-88.2013.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA NATACHA ELIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO DE JESUS RODRIGUES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 Vistos.

1. Considerando a interposição de recurso de apelação (fls. 93/96), bem 

como a apresentação de contrarrazões recursais às fls. 99/108, 

REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, procedendo às anotações e baixas 

necessárias, bem como, grafando nossas sinceras homenagens.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 5 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15722 Nr: 1838-62.2005.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAVINA TEODORO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE o perito nomeado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

esclareça se a parte autora é ou não apta para a prática de atividades 

laborativas, e em caso de incapacidade, qual seria o seu grau.

2. CONSIGNE-SE no mandado para que o meirinho informe ao perito 

verbalmente que a presente intimação não refere-se a uma nova 
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nomeação, mas tão somente para que este esclareça o laudo por ele 

apresentado, vez que contraditório.

 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 6 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 22566 Nr: 557-66.2008.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRC CONSTRUÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT, KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT/13.244-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Vistos.

1. Em juízo de retratação, MANTENHO a decisão agravada (fls. 145/145-v) 

pelos seus próprios fundamentos.

2. INTIME-SE.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 6 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 24557 Nr: 2034-27.2008.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO DE JESUS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMUEL TIBURCIO (espólio), INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CUMPRA-SE o item 02 da decisão de fls. 107.

Alto Araguaia/MT, 6 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 73082 Nr: 2231-98.2016.811.0020

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, ACELY DA CUNHA 

QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXMO. SR. DR. PIERRO DE FARIA MENDES - 

JUIZ DE DIREITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO XAVIER MARTINS - 

OAB:18.619/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 73082

Vistos.

Haja vista o transito em julgado (fls. 495), arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

 Às providências.

 Alto Araguaia – MT, 12 de novembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57662 Nr: 578-32.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELIA ASSIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA HERTEL MALUCELLI - 

OAB:31408, PRISCILA MORENO DOS SANTOS - OAB:70981/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Na forma do artigo 778, § 1º, inciso III c/c § 2º, do CPC, DEFIRO o pedido 

de substituição processual formulado às fls. 118, de modo que deverá 

passar a figurar como exequente IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., com a retificação da 

distribuição e autuação.

2. Desta feita, PROCEDAM-SE às retificações necessárias, bem como 

ALTERE-SE a capa dos autos.

3. INTIME-SE a parte exequente, via DJE, a fim de que promova o 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação do § 1º, do artigo 485, do CPC/2015.

4. OBSERVE-SE o pedido derradeiro acerca das publicações/intimações.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 6 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53518 Nr: 3004-85.2012.811.0020

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEANA SOARES PIRES DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIENE CORREIA DOS 

SANTOS - OAB:25199/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIENE CORREIA DOS 

SANTOS - OAB:25199/O

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado das partes, de procuração de fls. 199-v e 200, acerca da 

sentença proferida às fls. 201/201-v.

Alto Araguaia - MT, 27 de novembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000617-70.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO CANDIDO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE OAB - SP208598 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000617-70.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: SANDRO CANDIDO NUNES REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

ALTO ARAGUAIA Vistos. 1. Cuida-se de ação ordinária com pedido de 

tutela de urgência proposta por SANDRO CÂNDIDO NUNES, em desfavor 

do MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA, requerendo a suspensão dos efeitos 

da portaria n. 599/2018, para determinar a imediata convocação do 

requerente para o cargo de controlador interno. 2. Aduz que foi aprovado 

na 5ª colocação para o cargo de controlador interno, através do edital de 

concurso público n. 001/2011. 3. Afirma que o certame fora prorrogado 

por 02 (dois) anos, conforme decreto n. 017/2014. 4. Informa que, 

inicialmente, foram convocados os 02 (dois) primeiros classificados. 

Posteriormente, o candidato Josué Moreira Neves, aprovado em 1º lugar, 

foi exonerado a pedido. Após, o candidato Dailton Neves da Cruz, 

aprovado em 3º lugar, apresentou pedido de desistência da vaga. 5. 
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Consigna que a candidata Sebastiana Cristina de Carvalho Carrijo, 

aprovada em 4º lugar, pleiteou sua nomeação nos autos do mandado de 

segurança n. 1097-36.2016.811.0020 (cód. 70997), sendo concedida a 

ordem de segurança por este juízo. 6. Noticia que nos autos do mandado 

de segurança n. 480-76.2016.811.0020 (cód. 69452), foi interposta 

apelação pelo Município de Alto Araguaia, sendo concedido efeito 

suspensivo ao recurso, com relação à nomeação dos candidatos em 

melhor classificação que o apelado. 7. Determinada emenda à petição 

inicial, aportou aos autos a manifestação retro e demais documentos (id 

16524681). É o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 8. 

Preambularmente, verifico que o ora requerente foi nomeado para o cargo 

de controlador interno, junto ao Município de Alto Araguaia, em virtude da 

concessão da ordem de segurança nos autos do mandado de segurança 

n. 480-76.2016.811.0020 (cód. 69452), impetrado por Àtila Rezende 

Waldschmidt, candidato aprovado em 6º lugar no certame. 9. Contudo, em 

razão do deferimento de efeito suspensivo à apelação interposta pelo 

Município de Alto Araguaia naqueles autos, o ora requerente fora 

exonerado do cargo em questão. 10. Nessa senda, muito embora o 

requerente tenha sido nomeado frente à ação proposta por candidato 

aprovado em ordem subsequente, o efeito suspensivo deferido à 

apelação ensejou sua exoneração do cargo, de modo que, no presente 

feito, pleiteia direito próprio à nomeação, razão pela qual, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC/2015, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo “codex”, RECEBO a 

petição inicial e passo a análise do pedido de tutela de urgência. 11. Na 

espécie, constato que a parte requerida realizou o concurso público nº 

01/2011, para provimento de cargos efetivos para Controlador Interno no 

Município de Alto Araguaia-MT, ao passo que o requerente restou 

aprovado em 5º lugar, conforme homologação pelo decreto nº 128/2014, 

de 05 de março de 2012. 12. Inicialmente, verifico que os 02 (dois) 

primeiros aprovados foram convocados, e ambos teriam assumido o 

cargo, no entanto, Josué Moreira Neves, aprovado em 1º lugar, foi 

exonerado, a pedido, consoante portaria n. 1.116 da deste Município, de 

14/11/2013. 13. Vislumbro que o candidato Dailton Neves da Cruz, 

aprovado em 3º lugar, apresentou pedido de desistência da vaga, sem 

prejuízo de que a candidata Sebastiana Cristina de Carvalho Carrijo, 

aprovada em 5º lugar, foi nomeada em razão da ordem de segurança 

concedida por este juízo nos autos do mandado de segurança n. 

1097-36.2016.811.0020 (cód. 70997). 14. Da mesma forma, o candidato 

aprovado em 6º lugar no certame, Àtila Rezende Waldschmidt, foi 

nomeado em virtude da ordem de segurança exarada por este juízo nos 

autos do mandado de segurança n. 480-76.2016.811.0020 (cód. 69452). 

15. Compulsando a petição inicial, bem como os documentos a ela 

colacionados, entendo que a tutela de urgência deve ser deferida, diante 

da demonstração da probabilidade do direito, bem como da presença do 

perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, explico: 16. 

Reclama o “caput” do art. 300 do CPC que o juiz, para conceder a tutela de 

urgência, disponha, nos autos, “de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito” (pressuposto comum básico) e a isso se soma 

uma das seguintes situações: a) perigo de dano; b) risco ao resultado útil 

do processo. Há sempre uma exigência indispensável – a probabilidade do 

direito do autor, apta para formar o convencimento do juiz sobre a 

verossimilhança do alegado, como fundamento do pedido. Denominamos 

esse pressuposto de comum, por não poder faltar jamais, devendo 

conjugar-se necessariamente com qualquer dos demais pressupostos, 

sempre presentes, portanto, em toda e qualquer modalidade de tutela de 

urgência. Os demais podem existir isolada ou cumulativamente, 

somando-se ao comum e básico, pouco importa. O que jamais pode estar 

ausente é a probabilidade do direito, casada com qualquer dos 

pressupostos que denominamos de particulares ou específicos. 17. Feita 

essa consideração passo à análise dos requisitos. 18. “In casu”, a 

probabilidade do direito que alega possuir a parte requerente está 

devidamente presente no bojo dos autos, posto que comprovado nos 

autos do mandado de segurança n. 480-76.2016.811.0020 (cód. 69452) 

que pessoas não concursadas para o cargo de controlador interno, 

lotados ou não no setor de controladoria interna, foram designadas para 

realizar atividades concernentes a aventado cargo, conforme as Portarias 

011/2016 (nomeação de servidores não lotados na controladoria interna 

para proceder à avaliação de contrato), 010/2016 (designação de 

servidores não lotados na controladoria interna para proceder à avaliação 

da execução de contrato), 605/2015 (nomeação de servidores não 

lotados na controladoria interna constituírem comissão destinada a 

receber e conferir materiais adquiridos pela Secretaria Municipal de 

Administração), 385/2015 (designação de servidor não lotado na 

controladoria interna para exercer o controle de veículos do Município), 

230/2015 (designação de servidor, motorista de serviços pesados, como 

Chefe da Divisão de Prestação de Contas do Controle Interno), dentre 

outros atos do Executivo Municipal. 19. Conforme a Lei Municipal n. 

2.742/2010, são atribuições do cargo de controlador interno, a de avaliar a 

execução de contratos, convênios, metas e limites constitucionais e 

legais, exercer o controle sobre o uso e guarda de bens e realizar 

auditoria interna, o que coincidem com designações acima mencionadas, 

demonstrando, a priori, desvio de função e violação ao princípio do 

concurso público, conforme o entendimento já exarado por este juízo nos 

autos n. n. 480-76.2016.811.0020 (cód. 69452). 20. Assevero, a 

propósito, que a ordem de segurança concedida no mandado de 

segurança n. 480-76.2016.811.0020 (cód. 69452), determinado a 

nomeação do candidato aprovado em 6º lugar, ocorreu devido ao 

reconhecimento de desvio de função, fato que alcança o ora requente, 

candidato aprovado em 5º lugar. 21. Como visto, encontrando-se patente 

o fumus boni iuris (pressuposto comum básico) deve, ainda, o julgador 

verificar se a este se soma a situação excepcional: haja perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. 22. O perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo pode ser definido como “o fundado receio de 

que o direito afirmado pela parte, cuja existência é apenas provável, sofra 

dano irreparável ou de difícil reparação ou se submeta a determinado risco 

capaz de tornar inútil o resultado final do processo.” (DONIZETE, Elpídio, 

Novo Código de Processo Civil comentado, pág. 402) 23. Muito embora já 

tenha entendido de forma diversa, após debruçar-me de forma mais 

profunda sobre o tema, passei a entender que, comprovado o primeiro 

requisito, por óbvio o segundo, periculum in mora, também presente se 

faz, vez que o classificado, ora requerente, mesmo tendo comprovado de 

forma inicial o seu direito à nomeação e posse, se não concedida 

liminarmente a ordem de segurança, passará até a decisão do mérito, se lá 

for reconhecido o seu direito líquido e certo, sem perceber o salário do 

cargo alcançado por meio de certame público, vejamos a jurisprudência: 

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO 

PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA EM CONCURSO PARA 

CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO 

CONVOLADA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DESVIO DE FUNÇÃO DE 

SERVIDOR EFETIVO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NECESSIDADE 

DEMONSTRADA – PRETERIÇÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. 1. 

Candidato aprovado para cadastro de reserva em concurso não possui, 

em regra, direito líquido e certo à nomeação e à posse, por ostentar mera 

expectativa de direito, mesmo que novas vagas surjam no período de 

validade do concurso (seja por criação em lei, seja por força de 

vacância), uma vez que tal provimento está sujeito a juízo de conveniência 

e oportunidade da administração pública, a menos que se prove a postura 

de preterição imotivada e arbitrária. 2. Resta configurada a preterição 

desse candidato e, portanto, revelado o seu direito líquido e certo à 

investidura no cargo, quando a Administração Pública promove o 

remanejamento de servidor efetivo para ocupar o cargo objeto do 

concurso público e realiza a subsequente contratação temporária para 

suprir a ausência decorrente desse remanejamento. 3. Apelo provido. (Ap 

149687/2016, DR. JONES GATTASS DIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 06/02/2017, Publicado no DJE 14/03/2017 - grifei).” 24. 

Outrossim, também não vislumbro na antecipação deste provimento 

jurisdicional o perigo da irreversibilidade, razão pela qual aplico o § 3º, do 

art. 300, do CPC/2015, a contrario sensu. 25. Assim, preenchidos os 

requisitos que autorizam a concessão, e diante da ilegalidade 

apresentada, deferir a liminar é medida que se impõe. 26. À luz do 

exposto, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fulcro no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, e DETERMINO ao Requerido que 

proceda à IMEDIATA nomeação do candidato SANDRO CÂNDIDO NUNES, 

para o cargo de Controlador Interno, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). 27. Por conseguinte, frente à 

demonstração de hipossuficiência financeira, DEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do 

CPC/2015. 28. CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo legal. 29. De acordo com o artigo 334 do CPC/2015, porque a 

petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de improcedência 

liminar, deveria ser designada data para realização de audiência de 

conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem 

desinteresse pelo ato. 30. No entanto, considerando os princípios 
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fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente 

aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado 

verificar a conveniência da realização dessa audiência. 31. Conforme 

determina o art. 4° do CPC/2015, “as partes têm o direito de obter em prazo 

razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. 32. 

A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema 

permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC/2015, 

139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de 

adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples 

alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. 

33. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, 

por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova 

(CPC, 373, § 1°). 34. Ainda levando em conta a duração razoável, é 

possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de 

atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade 

prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar 

qualquer tipo de acordo. 35. Além disso, é possível determinar a 

realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem 

prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa 

extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da 

mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para 

as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único), mormente por tratar-se 

de ação de obrigação de fazer, cujo objeto é procedimento cirúrgico 

visando à manutenção da saúde da parte requerente. 36. A jurisprudência 

do STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não 

realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: 

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO 

ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO 

ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - 

SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS 

DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - 

DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa 

nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma 

vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade 

ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. 

Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 

396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do Recurso Especial, não 

foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que 

julgou os embargos de declaração, carecendo, portanto, do necessário 

prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A 

convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à necessidade de 

ressarcimento dos prejuízos decorrentes da devolução de mercadorias, 

decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 

da Súmula desta Corte. 4.- Agravo Regimental Improvido.” (AgRg no 

AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014 - grifei).” 37. Neste passo, é 

importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha 

uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as 

partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e 

organização do processo, pois envolvia a análise das questões 

processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a 

deliberação sobre as provas requeridas. 38. Portanto, não teria sentido 

reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais 

simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode 

ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes 

causa prejuízo. 39. Também deve ser observada a necessidade de 

preservar a garantia da isonomia, enfatizada no art. 7° do CPC/2015. Da 

forma como está disciplinada a audiência em questão, o réu ocupa 

posição de vantagem no momento da conciliação ou da mediação. Afinal, 

ele já tem ciência da tese do autor, ao passo que este não sabe quais são 

os argumentos que aquele vai utilizar para afastar o acolhimento da 

pretensão deduzida na inicial. 40. Finalmente, a autorização expressa para 

a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (CPC, 

334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em 

que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar 

no caso concreto. 41. No mais, no caso em tela, trata-se o requerido de 

pessoa jurídica de direito público, não se admitindo a transação já que o 

Procurador do Município não tem autorização para transigir, diante da 

indisponibilidade, “a priori”, absoluta do patrimônio público. 42. Assim, 

DEIXO de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo 

oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para 

abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. 43. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000435-84.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELI LOZANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CAMPOS MORAES OAB - MT0011355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LKD COMERCIO ELETRONICO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: em virtude do 

descredenciamento da Conciliadora deste Juízo, redesignar Audiência de 

Conciliação para o dia 17/12/2018, às 12:50 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 27 de novembro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, 

S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - 

TELEFONE: (66) 34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-27.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATTAN ARAUJO GODINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 17/12/2018 de 2018 , às 13:00 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 27 de novembro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, 

S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - 

TELEFONE: (66) 34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-16.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA NOGUEIRA TEODORO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE VENERO DA SILVA OAB - MT25541/O-O (ADVOGADO(A))

DEISE PATRICIA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 17/12/2018, às 13:10horas (MT). ALTO ARAGUAIA, 

27 de novembro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA RODRIGUES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-98.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ALINNE BARRETO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CORREIA DA SILVA OAB - MT24087/O (ADVOGADO(A))

KARLA AMORIM MELO OAB - MT24166/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 17/12/2018, às 13:20 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 27 de novembro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, 

S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - 

TELEFONE: (66) 34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-72.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MENDES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 17/12/2018, às13:30horas (MT). ALTO ARAGUAIA, 

27 de novembro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA RODRIGUES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-11.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 17/12/2018, às 13:40horas (MT). ALTO ARAGUAIA, 

27 de novembro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA RODRIGUES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000584-80.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JAINEOMAR MEIRELES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 17/12/2018, às 13:50horas (MT). ALTO ARAGUAIA, 

27 de novembro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA RODRIGUES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1000366-25.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar o Ministerio Publico para 

manifestar -se em 10 dias Barra do Bugres 27 de novembro 2018 , Barra 

do Bugres , 27 de novembro de 2018. GIRLEY CANDIDA FERREIRA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE BARRA DO BUGRES 

E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33611260

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140075 Nr: 4611-62.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT - SICRED SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO CARDOSO ME, ARIOVALDO 

CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar o 

que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144024 Nr: 7278-21.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TAPIAS TETILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/56.918-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, c, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora da certidao do 
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senhor Oficial de justiça: CERTIFICO que, para cumprimento da presente 

Carta Precatória, com a finalidade de proceder a avaliação em bens 

penhorados do executado WALTER TAPIAS TETTILA, localizado na 

Fazenda Paraíso, distante da sede da comarca em aproximadamente 160 

km, ida e volta, bem como avaliação de semoventes, na mesma fazenda, é 

necessário que se faça o depósito no valor de R$ 324,80 (trezentos e 

oitenta e quatro reais e oitenta centavos), a ser recolhido em guia 

específica de deposito de diligências, de conformidade com a Portaria 

09/2009-DF. O conteúdo da presente certidão é verdadeiro e dou fé..

Flávio Alves dos Santos

Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144594 Nr: 7634-16.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA ARAUJO MARTINS - ME, JUCIMARA 

CILLA MARTINS, JOÃO MARTINS, ROSEMARY DE ARAUJO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora da certidao do 

senhor Oficial de Justiça:C E R T I D Ã O

 Certifico eu, Oficial de Justiça que para cumprimento do r. mandado do 

MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara, mandado de citação, se faz necessário o 

pagamento antecipado da diligência do oficial de justiça com fulcro na 

portaria nº. 08/2009 – DF (diretoria do fórum) que trata da cobrança das 

conduções na diligência. O valor de R$ 23,42 (vinte e três reais de 

quarenta e dois centavos). Aguardo novas determinações.

 Sérgio de Campos Borges

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137460 Nr: 3060-47.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEF-C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdA, JDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, c, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora da certidao do 

senhor Oficial de justiça: C E R T I D Ã O

Certifico eu, oficial de justiça que para o cumprimento do r. mandado 

expedido pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara, não foram depositadas as 

diligencias para o devido cumprimento da presente decisão.

 Certifico ainda, que as despesas de diligências no cumprimento do 

presente mandado perfazem o valor total R$ 203,00 (duzentos e três 

reais), que devera ser depositada através de guia de deposito TJ/MT

Barra do Bugres - MT. 12 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94272 Nr: 3886-15.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR PAES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143 todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria ao autor ADEMIR PAES DE ALMEIDA na 

qualidade de segurado especial rural, no valor de 01 (um) salário 

mínimo.Diante do requerimento feito na exordial, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO 

DE EFEITOS DA TUTELA, para determinar ao INSS a concessão imediata 

do benefício previdenciário ao autor. Para tanto, deverá o INSS implantar o 

benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa 

diária, que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais).Para início do pagamento do benefício, fixo a 

data do requerimento administrativo ocorrido em 29/07/2014 (fls. 89). 

Eventuais parcelas já recebidas deverão ser computadas.As parcelas 

vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de 

mora a partir da citação e observado os critérios fixados RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de correção monetária 

adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os 

juros moratórios são devidos a partir da citação de com acordo com os 

índices de reajuste da caderneta de poupança.Sem condenação em 

custas, em face da isenção da ré, que responderá, em razão da 

sucumbência, pelos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inc. I, 

do CPC, considerando-se como tal a soma das prestações vencidas até a 

sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não deverá superar 

1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do CPC).Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128904 Nr: 5909-26.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AUTOLATINA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORINDO COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar o 

que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122953 Nr: 2582-73.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FOLHA GOMES AMADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, c, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora da certidao do 

senhor Oficial de justiça: C E R T I D Ã O26/11/2018ERTIDÃO NEGATIVA

Certifico eu, Oficial de Justiça que deixei de cumprir o presente mandado, 

por falta de numerários para pagamento de condução, sendo que para 

realizar a intimação do requerido, com deslocamento até o endereço 

mencionado, na cidade de Denise, nesta comarca, com fulcro na Portaria 

nº 008/2009 - DF, Art. 2º, as despesas de diligencias perfaz o valor de R$ 

205,00 (duzentos e cinco reais) que deverá ser depositado e a guia de 

deposito juntado aos autos. Razão pela qual faço devolução do presente 

na central de mandados e aguardo novas determinações. Dou fé.

Aparecido Ferreira Mendes

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143163 Nr: 6796-73.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE BISPO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a certidao do senhor oficial de justiça:1.ª Vara

Processo: 6796-73.2018.811.0008

Código: 143163

Mandado: 67805

 Trata-se de mandado de busca e apreensão de veículo discriminado na 

ordem, a princípio a ser localizado no Município de Denise/MT. Diligências 

realizadas nos dias 06 e 12/11/2018 sem sucesso.

No dia 14/11/2018 afirmou Rogério Neves Rodrigues, representante da 

Parte Autora - Banco Bradesco, que as partes entabularam acordo, o qual 

será protocolado nos autos em breve.

 Assim, devolvo a presente ordem para conhecimento do Juízo e 

posteriores decisões.

 Barra do Bugres/MT, 21/11/2018.

 FÁBIO JOSÉ FERNANDES LIMA

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88598 Nr: 4358-50.2013.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Rodrigues dos Santos 

- OAB:246598/SP

 Vistos etc.

 Trata-se de Execução de Alimentos, interposta por ROSIMEIRE DE JESUS 

SANTOS em face de ALEXANDRE LIMA OLIVEIRA.

 O executado foi devidamente citada (fls.17), deixando transcorrer o 

prazo sem manifestação.

 De consequência, determinou-se a prisão civil do executado.

 Com a prisão do executado, este efetuou o pagamento do débito, 

consoante comprovante apresentado no juízo deprecado, devidamente 

juntado nestes autos às folhas 28/29.

 Tentada a intimação da exequente para informar sobre a quitação do 

débito, não foi possível sua localização (fls.56).

 Às folhas 57, compareceu a Defensoria Pública pugnando pela extinção 

da execução.

 É a síntese do necessário.

 DECIDO.

 Ex positis, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 

924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando que foi 

satisfeita a obrigação.

 Sem custas, uma vez que já deferida a gratuidade às folhas 11.

 Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

 REITERE a determinação de folhas 45.

 Após o trânsito em julgado, com todas a determinações cumpridas e, 

procedidas as anotações e baixas necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 144396 Nr: 7509-48.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DETIM DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIÁRIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.RECEBO a inicial, pois preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC. DEFIRO o pedido da justiça gratuita, conforme o art. 98, 

CPC e art. 468, CNGC, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso 

verificado as hipóteses legais.Considerando o pedido de tutela de 

urgência antecipada antecedente, bem como as condições do caso 

concreto, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO 

BRANDÃO – CRM: 10093 - MT, com endereço no Consultório 

ODONTOMED, na Avenida Rio Branco, nº 658, Maracanã, Barra do 

Bugres/MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso.DESIGNO o dia 18 

de dezembro de 2018, às 14h00min, para realização da perícia médica, no 

endereço supra(...)Com a juntada do laudo, CONCLUSOS para análise do 

pedido de tutela de urgência.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 144169 Nr: 7363-07.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA RODRIGUES BATISTA BUCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.RECEBO a inicial, pois preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC. DEFIRO o pedido da justiça gratuita, conforme o art. 98, 

CPC e art. 468, CNGC, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso 

verificado as hipóteses legais.Considerando o pedido de tutela de 

urgência antecipada antecedente, bem como as condições do caso 

concreto, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO 

BRANDÃO – CRM: 10093 - MT, com endereço no Consultório 

ODONTOMED, na Avenida Rio Branco, nº 658, Maracanã, Barra do 

Bugres/MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso.DESIGNO o dia 18 

de dezembro de 2018, às 10h00min, para realização da perícia médica, no 

endereço supra. (...) Com a juntada do laudo, CONCLUSOS para análise 

do pedido de tutela de urgência.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 144394 Nr: 7507-78.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIÁRIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.RECEBO a inicial, pois preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC. DEFIRO o pedido da justiça gratuita, conforme o art. 98, 

CPC e art. 468, CNGC, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso 

verificado as hipóteses legais.Considerando o pedido de tutela de 

urgência antecipada antecedente, bem como as condições do caso 

concreto, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO 

BRANDÃO – CRM: 10093 - MT, com endereço no Consultório 

ODONTOMED, na Avenida Rio Branco, nº 658, Maracanã, Barra do 

Bugres/MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso.DESIGNO o dia 18 

de dezembro de 2018, às 14h30min, para realização da perícia médica, no 

endereço supra(...) Com a juntada do laudo, CONCLUSOS para análise do 

pedido de tutela de urgência.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143639 Nr: 7069-52.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR ANDERSON DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.RECEBO a inicial, pois preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC. DEFIRO o pedido da justiça gratuita, conforme o art. 98, 

CPC e art. 468, CNGC, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso 

verificado as hipóteses legais.Considerando o pedido de tutela de 

urgência antecipada antecedente, bem como as condições do caso 

concreto, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO 

BRANDÃO – CRM: 10093 - MT, com endereço no Consultório 

ODONTOMED, na Avenida Rio Branco, nº 658, Maracanã, Barra do 

Bugres/MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso.DESIGNO o dia 18 

de dezembro de 2018, às 08h30min, para realização da perícia médica, no 

endereço supra(...)Com a juntada do laudo, CONCLUSOS para análise do 

pedido de tutela de urgência.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143404 Nr: 6945-69.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL NUNES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.RECEBO a inicial, pois preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC. DEFIRO o pedido da justiça gratuita, conforme o art. 98, 

CPC e art. 468, CNGC, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso 

verificado as hipóteses legais.Considerando o pedido de tutela de 

urgência antecipada antecedente, bem como as condições do caso 

concreto, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO 

BRANDÃO – CRM: 10093 - MT, com endereço no Consultório 

ODONTOMED, na Avenida Rio Branco, nº 658, Maracanã, Barra do 

Bugres/MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso.DESIGNO o dia 18 

de dezembro de 2018, às 09h00min, para realização da perícia médica, no 

endereço supra(...)Com a juntada do laudo, CONCLUSOS para análise do 

pedido de tutela de urgência.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87874 Nr: 3652-67.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por MARIA ALVES DA 

SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 88, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Com a impugnação, vieram os cálculos e os documentos de fls. 90/97.

O impugnado apresentou manifestação de fls. 99.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 92/93, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 92/93, para expedição do RPV, sendo R$ 48.862,80 referente aos 

valores atrasados e R$ 4.714,77 referente aos honorários sucumbenciais.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101499 Nr: 2585-96.2015.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ADRIANO ALMEIDA GIMENEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a certidao do senhor oficial de justiça:

 CERTIFICO, em cumprimento ao R. Mandado expedido por determinação 

do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara, desta Comarca, nos autos em 

epígrafe, que compareci no endereço constante do Mandado, nesta 

cidade e Comarca, e lá estando, DEIXEI DE PROCEDER A CITAÇÃO da 

parte devedora: FLAVIO ADRIANO ALMEIDA GIMENEZ, em virtude de o 

mesmo não residir mais naquele endereço, segundo informação prestada 

pela atual inquilina, Sra. Fátima Ribeiro Vargas, a qual não sabe informar o 

atual endereço do devedor. O referido é verdade e dou fé.

Flávio Alves dos Santos

Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47319 Nr: 3485-55.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES - 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOC. CULT. E ARTR DE RADIOFUSÃO COM. 

MARANATA FM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO OLIVEIRA - 

OAB:310453/PROC. F

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

este feito para INTIMAR o requerente a manifestar se sobre a certidao do 

senhor Oficial de justiça:CERTIDÃO 26/11/2018

 CERTIFICO, em cumprimento ao R. Mandado expedido por determinação 

do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara, desta Comarca, nos autos em 

epígrafe, que compareci na avenida Emanuel Pinheiro, Bairro São 

Raimundo, nesta cidade e Comarca, e lá estando, DEIXEI DE PROCEDER A 

CITAÇÃO da parte devedora: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DE 

RADIODIFUSÃO MARANATA FM, em virtude de não tê-la encontrado, e, 

procurando informações junto à Radio Vale FM, com o Sr. Adão de Goes, 

o qual informou que a empresa executada deixou de exercer suas 

atividades há alguns anos, não sabendo informar quem era responsável 

pela mesma. O referido é verdade e dou fé.

Flávio Alves dos Santos

Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118107 Nr: 6671-76.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 
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OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

este feito para INTIMAR o requerente a manifestar se sobre a certidao do 

senhor Oficial de justiça:CERTIDÃO

 Certifico e dou fé, que em cumprimento ao r. mandado do MM. Juiz de 

Direito, dirigi-me ao endereço mencionado e ali sendo, deixei de proceder à 

busca e apreensão do referido veiculo em virtude do mesmo, ter sido 

vendido para o senhor Adelson Gomes e o mesmo afirmou que o veiculo 

foi totalmente quitado pelo seu antigo proprietário Francisco Alves da Silva 

Neto.

Certifico ainda, que o Certificado de Registro de Veiculo, está em nome de 

Adelson Gomes, sem nenhuma anotação de alienação, conforme cópia do 

documento anexo. Por esta razão faço devolução do presente na central 

de mandados.

 Barra do Bugres – MT. 12 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142694 Nr: 6494-44.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO RAFAEL JOSETTI GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar o 

que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116038 Nr: 5396-92.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METAL BARRA ENGENHARIA SERVICE LTDA, 

ELISANGELA SANTANA RODRIGUES, RAFAEL SANTOS SARTORI, 

MOISES JOSE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.165-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a certidao do senhor oficial de justiça:CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico eu, Oficial de Justiça que deixei de cumprir o presente mandado, 

com fulcro na Portaria nº 008/2009 – DF, Art. 2º, falta depósito dos 

numerários no valor de R$ 80,00(oitenta reais) para suprir as despesas de 

condução deste oficial e a guia de depósito deverá ser juntado aos autos. 

Razão pela qual faço devolução do presente na central de mandados e 

aguardo novas determinações. Dou fé.

José Ferreira Mendes

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108228 Nr: 704-50.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMOV S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE DIAS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL AUGUSTO DE MORAIS 

URBANO - OAB:MG 71.886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 os termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, c impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar 

sobre a devolução de correspondencia

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91517 Nr: 1692-42.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILCE PEREIRA DA SILVA, CLEIDE DA SILVA 

DEODATO, VALDECI PEREIRA DA SILVA CAMARGO, MARCOS PEREIRA, 

CLEITON PEREIRA DA SILVA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE ANDRADE, MARIA DO 

CARMO SILVA ANDRADE, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:10.316

 Certifico, para os devidos fins legais, que entrei em contato, por telefone, 

com a Dra. Viviane Idaló Andrade e esta me informou a data para a 

realização da perícia como sendo o dia 18 de Dezembro de 2018, terça 

feira, às 15h00min. Daniel Xavier Pinheiro Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119250 Nr: 381-11.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, c impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar o 

que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136252 Nr: 2298-31.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO E TRANSPORTADORA 

MARIANA LTDA, CELSO BERTOLDO, ANA MARIA BERTOLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora da certidao do 

senhor oficial de justiça.Processo: – Código: 136252

 CERTIDÃO

 Certifico e dou fé, que em cumprimento ao r. mandado do MM. Juiz de 

Direito, dirigi-me ao endereço mencionado e ali sendo, citei Auto Posto e 

Transportadora Mariana Ltda., na pessoa de seu representante legal 

Celso Bertoldo, que após ouvir a leitura do mandado, exarou sua nota de 

ciente e aceitou a contrafé que lhe ofereci. Por esta razão faço devolução 

do presente na central de mandados.

 .

Barra do Bugres – MT. 21 de setembro de 2018.

Ana Rosangela de Oliveira Prebitz

 Oficial de Justiça

__________________________________________________________

C E R T I D Ã O

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132861 Nr: 191-14.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DOS SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23349/O, GILMAR LUIZ ZANATTA - OAB:23.374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido por VERA 

MARIA DOS SANTOS, em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

INSS. Por força da sucumbência, CONDENO a autora no pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a 

gratuidade deferida. Ainda, CONDENO a autora no pagamento de multa por 

litigância de má-fé, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, destacando que, nos termos do artigo 98, § 4º, do Código de 

Processo Civil, a concessão da gratuidade judiciária não afasta a 

responsabilidade pelo pagamento das multas impostas.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 22604 Nr: 2370-72.2005.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Campanelli Ohara- 

Procuradora Federal - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para fornecer os 

dados bancarios para a confecção do alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123234 Nr: 2741-16.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON JOÃO NECKEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ROBERTO SILVA E 

TAQUES - OAB:17504/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação fora fora do prazo legal. Sendo 

assim, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora 

para querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101273 Nr: 2417-94.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos, bem como para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135771 Nr: 2011-68.2018.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença de fls. 23 v. transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

Barra do Bugres - MT, 27 de novembro de 2018.

Escrivã(o)

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 145024 Nr: 7874-05.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NAIR SILVEIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA APARECIDA FREITAS 

FARIA ARAUJO - OAB:16.769/MT, JULIO TARDIN - OAB:4479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Isto posto, indefiro a concessão de liminar.8. Considerando a instalação 

do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na 

presente comarca, encaminhem-se os autos à conciliação, observando-se 

o disposto no artigo 334, do Código de Processo Civil.9. Após, cite-se e 

notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da presente demanda, para, 

querendo, responder aos termos da ação no prazo de 15 dias, bem como 

para que compareça perante este Juízo, no Fórum desta Comarca, na 

referida solenidade. Anotando-se que, em não havendo conciliação o 

prazo para apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida 

audiência.10. Intime-se, a parte requerente, para que compareça a 

solenidade aprazada. 11. Deverá constar no mandado de 

intimação/citação, que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).12. Intimem-se, expedindo o 

necessário.13. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 143008 Nr: 6686-74.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CELIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 
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Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pela autora.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43313 Nr: 3385-37.2009.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EWERTON SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA FRAES VASQUES NETO, 

CLIFORT - CLINICA MÉDIA LTDA, GRUPO HOSPITAL VIDA & SAÚDE S/S 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA BRUNETTA - OAB:12.386, 

Michele Beutinger de Mattos - OAB:9122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, KARLLA CHRISTINE 

COELHO F.B.CARVALHO - OAB:8.852/MT, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o teor da informação de fls. 

196/197.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48293 Nr: 125-78.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FLORIANO IRMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A, ANDRÉ NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - 

OAB:8392/MT, Guilherme F. Figueiredo Castro - OAB:MS 10.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se 

quanto à certidão de fl.82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113093 Nr: 3510-58.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA MUDO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que o requerido 

interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80196 Nr: 1789-13.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIDA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54388 Nr: 593-08.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44130 Nr: 356-42.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, Jose Carlos Pires Ortega - 

OAB:14.075-A, Mauricio de Carvalho - OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:MAT. 1526582

 Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que o requerido 

interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141614 Nr: 5934-05.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALICIA DE JESUS, GILMAR DOS SANTOS, SGXC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS CAVALCANTE DOS SANTOS, ANA 

VITORIA DE JESUS XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, em face do resultado da sessão conciliatória de fl. 28 e 

certifão de fl. 32v, impulsiono para enviá-lo à Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 144596 Nr: 7636-83.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Daycoval S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO CARVALHO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a Intimação do Advogado da Parte autora para providênciar a 

diligência do senhor Oficial de Justiça no valor R$ 23,42 (vinte e três reais 

e quarenta e dois centavos ), no prazo de 05(conco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122724 Nr: 2447-61.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDERSON DOS SANTOS MARCIMIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

 Em face do Ofício OAB/MT/10ª Sub/005/2018, do Vice Presidente da 10ª 

Subseção da OAB/MT, Dr. Franco Ariel Bizarello dos Santos, bem como o 

mesmo encaminhou lista para nomeação dos advogados de Barra do 

Bugres/MT. Sendo assim fica Dr. FABIANA NOGUEIRA, OAB/MT 17982, 

Nomeado para apresentar contestação para o requerido VANESSA DE 

OLIVEIRA, no prazo legal, nos termos da decisão de fls.32

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88171 Nr: 3935-90.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO MARQUES SIMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111896 Nr: 2838-50.2016.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERCILIANO FERNANDES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a Intimação do advogado Dr SAULO ALMEIDA ALVES 

OAB/MT13.615, para aprensentar as primeiras declarações, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104522 Nr: 4472-18.2015.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LESSI MARIA RIBEIRO, ARMINDA MARIA RIBEIRO, VANI 

MARIA RIBEIRO, ALMERINDA MARIA RIBEIRO DA SILVA, CLARINDA 

MARIA RIBEIRO, JOSIELEN PEREIRA RIBEIRO, JONATAS FERREIRA 

RIBEIRO, NOELIANE ALVES RIBEIRO, NOELI ALVES RIBEIRO, NENCI MARIA 

RIBEIRO ALARCON, APARECIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELINO JOSE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a Intimação do advogado Dr SAULO ALMEIDA ALVES 

OAB/MT13.615, Dra MICHELE JULIANA NOCA OAB/ 7.622, para 

aprensentar as primeiras declarações, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99679 Nr: 1456-56.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE ASSISTÊNCIA- 

HOSPITALAR CLINICAS DE DENISE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMOS - 

OAB:3722, RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO - OAB:9.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar-se 

quanto à certidão de fl. 116.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97783 Nr: 306-40.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR LINO BATISTA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, manifestar nos autos requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122724 Nr: 2447-61.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDERSON DOS SANTOS MARCIMIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a Intimação Dra FABIANA NOGUEIRA OAB/MT 17982, da 

decisão de fls. 32. no prazo de 05(dias)

Vistos,

1. Ante a manifestação de fls. 30/31, oficie-se a OAB local para que 

indique profissional para atuar na defesa dos interesses da parte 

requerida, ficando o causídico, desde já, nomeado como advogado dativo.

Proceder a intimação da advogada dra Fabiana Nogueira OAB/MT 17982, 

da decisão de fls. 32, no prazo de 05(cinco) dias.

 2. Tendo em vista que os parâmetros apresentados pela Tabela de 

Honorários da OAB/MT são fixados em URH – Unidade Real de Honorários, 

fixo para pagamento do nomeado causídico, conforme Resolução n.º 

096/2007 do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de 

Mato Grosso, e nos termos do item 1.12.4.2 da CNGCJ/MT, em 01 (um) 
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URH – Unidade Referencial de Honorários.

3. Após a indicação, intime-se o defensor constituído de seu munus, 

cientificando-os das obrigações e restrições constantes dos itens 1.12.5, 

1.12.6 e 1.12.6.1 da CNGCJ/MT, bem como para que no prazo legal 

manifeste-se oferecendo o meio de defesa cabível.

4. Apresentada a peça de defesa, intime-se a parte autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal.

5. Cumprido tudo, tornem-me os autos conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113093 Nr: 3510-58.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA MUDO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que o requerido 

interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85949 Nr: 1753-34.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o retorno dos autos e 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142383 Nr: 6326-42.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA JULIO - 

OAB:16399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÁSSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12.296

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133962 Nr: 955-97.2018.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORINDO TRANSPORTES LTDA - ME, JULIO 

CESAR FLORINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o teor da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça de fl.79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143406 Nr: 6947-39.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON S. ARANTE JUNIOR - OAB:17.550/MT, WAYNE 

ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105609 Nr: 5243-93.2015.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDA SILVA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRANIO DELFINO DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMAS SIMOES FRANCO NETO 

- OAB:13.594, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10910-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, em função da certidão de fl. 41, impulsiono o feito a fim de 

enviá-lo à Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 111896 Nr: 2838-50.2016.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERCILIANO FERNANDES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nomeio como inventariante a requerente, ESTER DA SILVA VIEIRA, que 

deverá prestar compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias, de bem e 

fielmente desempenhar o cargo (art. 617, parágrafo único, do NCPC). 

Prestado o compromisso, apresente a inventariante, no prazo de 20 (vinte) 

dias, as primeiras declarações, das quais se lavrará termo 

circunstanciado (art. 620, do NCPC).

 Vindo as primeiras declarações, citem-se os interessados e intime-se a 

Fazenda Pública (art. 626, do NCPC). Por edital, com prazo de 40 

(quarenta) dias, todos os demais.

Concluídas as citações, as partes terão vista dos autos, em cartório e pelo 

prazo comum de 15 (dez) dias, para se manifestarem sobre as primeiras 

declarações (art. 627, do NCPC).

Defiro provisoriamente os benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do 

NCPC), mediante as advertências do artigo 102, do Código de Processo 

Civil.
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Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 22617 Nr: 2650-43.2005.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO LUZIA PEDROSA DA SILVA, JOADIR 

PEDROSO DA SILVA, KELEN AMARUZIA DA SILVA, IRACEMA FATIMA DA 

SILVA, Joanice Barros da Silva, JOALINO ARRENTO DA SILVA, Ivanete 

Pedrosa da Silva, NILSON PEDROSO DA SILVA, JOANETA SEBASTIANA 

DA SILVA TEIXEIRA, ALEQUIX PEDROSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Ante o teor da certidão de fls. 186, ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144696 Nr: 7673-13.2018.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA TORRES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JESUS FERNANDES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Nomeio inventariante a autora Sra. Maria Fátima Torres do Nascimento, 

que prestará compromisso em 05 (cinco) dias.

2. Recebo a petição como primeiras declarações, assim, citem-se o Dr. 

Promotor e os interessados não-representados, se for o caso, bem como 

a Fazenda (CPC, art. 626), manifestando-se ela sobre os valores e 

podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 15 dias (art. 

629) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 

634), manifestando-se expressamente.

3. Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art. 628) e digam, 

em 15 dias (art. 637).

4. Se estiverem de acordo, procedam ao cálculo e digam, em 5 dias (art. 

638).

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144621 Nr: 7652-37.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:16904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pela autora.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144906 Nr: 7804-85.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO TAVARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pela autora.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144596 Nr: 7636-83.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Daycoval S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO CARVALHO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, 

requerida por BANCO DAYCOVAL S/A, em face de JOSE APARECIDO 

CARVALHO SOUZA, (qualificados nos autos) em razão do inadimplemento 

das obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária 

pactuadas nos termos do contrato de fls. 49/52.

2. Alega que a parte requerida realizou um contrato de financiamento nº 

10-57400/18, com cláusula de alienação fiduciária, para que o mesmo 

adquirisse o seguinte bem móvel: 01 (UM) VEÍCULO, MARCA: VW, 

MODELO: PARATI – 0P – BÁSICO – 1.6, ANO: 2008, COR: PRETA, CHASSI: 

9BWGB05W99P097103, PLACA: NPE0499.

3. Relata o autor, que a parte requerida deixou de pagar as parcelas com 

vencimento em 11/02/2018, incorrendo em mora nas demais parcelas no 

valor total de R$ 19.681,31 (dezenove mil seiscentos e oitenta e um reais e 

trinta e um centavos).

4. A inicial de fls. 05/08, veio instruída com os documentos de fls. 09/60, 

que comprovam a mora e inadimplemento do requerido, nos conformes do 

artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, uma vez que dispõe este artigo a 

necessidade da devida comprovação do inadimplemento/mora, o que 

somente se efetiva mediante a devida notificação e/ou protesto, conforme 

fls. 53/54.

5. Nesse sentido:

“Não basta a mora; é essencial a comunicação, tal como estabelecida no 

art. 2º (RTJ 102/682, JTA 96/74), devendo a inicial ser obrigatoriamente 

instruída, sob pena de indeferimento, com a prova acima exigida (JTA 

61/28)”.

 6. Preenchidos os requisitos legais, CONCEDO A LIMINAR postulada e 

determino a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente descrito 

na inicial.

7. Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo no mesmo ato, o 

Sr. Oficial de Justiça proceder a citação do requerido para, querendo, em 

15 dias, contestar a ação, ou requerer a purgação da mora (art. 3º, § 1°, 

do Decreto-Lei 911/69, com redação da Lei nº 10.931/2004).

8. Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do artigo 212 do CPC.

9. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103369 Nr: 19886-27.2013.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:7230, ROSENI APARECIDA FARINACIO - OAB:4747

 17. Isso posto, declaro, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 19 

do art. 85 do Código de Processo Civil, assim como, por arrastamento, dos 

arts. 27 a 36 da Lei 13.327/16 de modo que INDEFIRO o pedido de 

execução de honorários advocatícios em favor do Procurador(a) Federal. 

18. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142558 Nr: 6419-05.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Nunes Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88562 Nr: 4318-68.2013.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RASS, LRKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSAO - OAB:20.647

 TERMOS DO ESCRIVÃO

 Em face do Ofício OAB/MT/10ª Sub/005/2018, do Vice Presidente da 10ª 

Subseção da OAB/MT, Dr. Franco Ariel Bizarello dos Santos, bem como o 

mesmo encaminhou lista para nomeação dos advogados de Barra do 

Bugres/MT. Sendo assim fica Dr. CRISTIELIA LEILA LARA SANSAO, 

OAB/MT 20647, Nomeado para apresentar contestação para o requerido 

WALLYSON BELO DOS SANTOS OLIVEIRA, no prazo legal, nos termos da 

decisão de fls.43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125627 Nr: 4005-68.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCMR, ELAINE DE FATIMA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da advogada da parte autoa Dra Sandra Jane Scotti 

OAB/MT 15.152, para espeficarem as provas que pretende produizir, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 145296 Nr: 8011-84.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO MENDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pela autora.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 509 de 1025



 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 125475 Nr: 3926-89.2017.811.0008

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DAVID DANIEL RICAS, ODETE APARECIDA SCOTTI 

RICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDE LAURA DE SANTANA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) da Comarca, uma vez que coaduno com o parecer do 

Ministério Público à fl. 47 e manifestação de fls.43/46.

2. Cite-se e notifique-se a parte requerida para que compareça a 

solenidade aprazada, devendo, se for de seu interesse, ratificar em Juízo 

as declarações de fl. 29 dos autos. Ressalta-se também que, na mesma 

oportunidade, o menor deverá manifestar o seu consentimento quando ao 

pedido de sua adoção, nos termos do art. 45, §2º do ECA, sendo 

necessário o seu comparecimento na referida audiência.

3. Deverá constar no mandado de intimação, que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).

4. Notifique-se o Ministério Público, para que, querendo, compareça a 

audiência.

5. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 35990 Nr: 2331-70.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RAFAELA ARDAIA NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - 

OAB:MT 3493, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - OAB:MT 8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que a parte autora não 

aportou à cópia integral da decisão que indeferiu o requerimento na esfera 

administrativa (Autarquia Federal – Instituto Nacional de Seguridade Social 

– INSS).

2. Deste modo, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, aporte aos autos a cópia integral da decisão do indeferimento 

administrativo do benefício pleiteado, sob pena de extinção do feito.

3. Realizada a juntada no prazo assinalado, tornem-me os autos 

conclusos.

4. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 144346 Nr: 7475-73.2018.811.0008

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLVIN DE CAMPOS SOARES OLIVIERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ARANTES NETO - 

OAB:25.147/O

 . A doutrina de Guilherme de Souza Nucci (NUCCI, Guilherme de Souza. 

Código de Processo Penal Comentado. 8º Edição. São Paulo: Ed. Revista 

dos Tribunais, 2008, p.627) é cristalina ao ilidir tal argumento: “O fato de o 

agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o 

levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da 

prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos”. Assim, a prisão 

preventiva está subsidiada em diversos fundamentos concretos que, por 

ora, permanecem incólumes. Por isso, INDEFERE-SE O PEDIDO DE 

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.”.Feitas as necessárias 

anotações e comunicações, arquivem-se.Barra do Bugres/MT, 26 de 

novembro de 2018.João Filho de Almeida Portela Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135500 Nr: 1850-58.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSANDRO LUSTOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599, RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:7.300-B

 Posto isso, designa-se o dia 07 de março de 2019, às 08 horas para a 

realização de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri do acusado 

Jaksandro Lustosa dos Santos pelo fato em que figura como vítima 

Matheus da Silva Lima, anotando a absoluta ausência de espaço em pauta 

em data anterior dado eis que foram preenchidos todos os dias úteis para 

audiências, bem como a designação de júris de outros acusados 

presos.Intime-se o pronunciado pessoalmente, nos termos do art. 420, 

parágrafo único, do CPP junto ao ergástulo público local.Intimem-se as 

testemunhas arroladas. Ciência ao MPE e a Defesa Técnica via 

DJe.Providencie sete cópias da pronúncia e deste relatório.É o relatório 

(CPP, 423, I).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 143608 Nr: 7047-91.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO CESAR GOMES BELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LORENÇONI FILHO 

- OAB:6459-0

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Considerando que a Defensora Pública foi designada para atuar em outra 

Comarca e considerando que a Defensoria Pública do Núcleo de Barra do 

Bugres – MT encontra-se sem Defensor(a) Público(a) e sem previsão para 

chegada, visando conferir efetividade tutela jurisdicional, bem como 

duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, XXXV e LXXVIII), o Juízo 

nomeia o advogado Dr. Reinaldo Lorençoni Filho – OAB/MT 6459-O, para 

patrocinar os interesses do acusado Tiago Cesar Gomes Belo, arbitrando, 

desde logo, honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), tudo conforme tabela de honorários da OAB, considerando as 

peculiaridades do caso, bem assim o comprometimento com a causa da 

Justiça revelada por ela que aceitou apresentar a peça de defensiva.

Os honorários arbitrados deverão ser custeados pelo Estado de Mato 

Grosso, facultando-se o desconto do duodécimo da Defensoria Pública 

Estadual.

Por fim, intime-se o Advogado nomeado, via DJE, para que apresente, no 

prazo de 10 (dez) dias, defesa prévia em favor do acusado.

Após, conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-84.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA RUIZ ORTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte reclamante 

para manifestar-se requerendo o que de direito . O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-77.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL MANDADO DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000800-77.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 14.480,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: DAMIAO RIBEIRO DA SILVA Endereço: RUA MATO GROSSO, 51, 

CASA, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: RUA MARTINIANO 

DE CARVALHO, 851, - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01321-001 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - 

J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 11/12/2018 Hora: 14:20. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres - MT, 27 de novembro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-25.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte reclamante 

para manifestar-se requerendo o que de direito . O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500052-78.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DA CRUZ DIAS OAB - MT0013326A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

0500052-78.2013.8.11.0008. REQUERENTE: JOSE XAVIER DOS SANTOS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Determino que a Gestora da Secretaria do 

Juizado certifique sobre a existência da gravação da audiência de 

instrução realizada (Id.144869) e, existindo proceda com a juntada nos 

autos. Não localizada a gravação da referida audiência de instrução, com 

tudo certificado, DÊ-SE vista à requerente para que se manifeste no prazo 

de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo no cumprimento da determinação acima, 

declaro preclusa a juntada do CD e de nota explicativa requerido pelo 

autor em audiência. Após tudo cumprido e devidamente certificado, faça 

os autos conclusos. Intime-se, cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 27 de 

novembro de 2018. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-62.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAURO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000801-62.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 14.480,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JOSE MAURO DE SOUZA Endereço: AVENIDA ABILIO ZANDONADI, 
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39, CASA, JARDIM TERRA NOVA, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851, - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 01321-001 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 11/12/2018 Hora: 14:40. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. Barra do Bugres - MT, 27 de novembro de 

2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-03.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000695-03.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 11.983,03 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: JOSE ROBERTO DA SILVA Endereço: RUA DA PÁTRIA, 

877, MARACANÃ, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BMG Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA 

LIMA, 3477, BLOCO B, ANDAR 09, ITAIM IBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01472-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - 

J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 18/12/2018 Hora: 13:20 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres - MT, 27 de novembro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-86.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA (REQUERIDO)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO 

n. 1000683-86.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES MT Endereço: AV. BRASIL, 299, CENTRO, BARRA DO BUGRES - 
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MT - CEP: 78390-000 Nome: ANTONIO BARROS DA SILVA Endereço: RUA 

GUATEMALA, 328-N, SÃO JOÃO, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 

POLO PASSIVO: Nome: Estado do Mato Grosso, representado pela 

Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso Endereço: AC PALÁCIO 

PAIAGUAS, S/N, RUA SEIS, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78000-000 Nome: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA Endereço: AV 

MATO GROSSO, 175, CENTRO, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 

FINALIDADE: o presente expediente tem por finalidade intimação de Vossa 

Senhoria,trazer aos autos outros 02 (dois) orçamentos distintos, obtidos 

em outros 02 (dois) estabelecimentos de saúde que ofereçam o 

tratamento necessitado pelo paciente, (art. 12 da Lei nº 12.016/2009), 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

Intime-se a parte requerente para trazer aos autos outros 02 (dois) 

orçamentos distintos, obtidos em outros 02 (dois) estabelecimentos de 

saúde que ofereçam o tratamento necessitado pelo paciente, ainda que se 

localizem em cidade mais distante, registrando-se inaceitáveis os ofícios 

constantes de fls. 02 e 03 do evento 16190952, porquanto aqueles 

estabelecimentos sequer oferecem o serviço pretendido pelo paciente.A 

exigência de apresentação de três orçamentos está preconizado nos 

enunciados II Jornada de Direito da Saúde. Vejamos:"56 – Saúde Pública - 

Havendo depósito judicial por falta de tempo hábil para aquisição do 

medicamento ou produto com procedimento licitatório pelo poder público, 

antes de liberar o numerário é prudente, sempre que possível, que se exija 

da parte a apresentação prévia de três orçamentos." Na sequência, 

conclusos para deliberação.Às providências.Cumpra-se com urgência, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Barra do Bugres , 27 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Maria Ap. Ramos Santana 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-47.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA OLIVEIRA ORMOND CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 16716668. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar o comprovante de endereço no nome próprio ou comprove 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção". O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo 

Roberto Martins da Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-32.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA OLIVEIRA ORMOND CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 16717177. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar o comprovante de endereço no nome próprio ou comprove 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção". O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo 

Roberto Martins da Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000806-84.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES Processo nº: 

1000806-84.2018.8.11.0008 Vistos etc. ROBERTA MARIA DOS SANTOS, 

assistida pela Defensoria Pública Estadual, aforou AÇÃO DE IMPOSIÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE BARRA DO 

BUGRES/MT, ambos devidamente qualificados, objetivando o fornecimento 

do medicamento TEMOZOLAMIDA, o qual, conforme suas alegações, é 

necessário para o tratamento de oligodendroglioma anaplásico – tumor 

cerebral – (CID 10 C71-9), patologia da qual é portadora. A DPE, atuando 

em favor da paciente, sustenta que a medicação é necessária para 

continuidade de seu tratamento, e que, não possuindo a paciente higidez 

financeira que lhe permita adquirir o fármaco, tentou, em vão, obtê-lo 

através do Sistema Único de Saúde, motivo pelo qual busca tutela judicial 

que obrigue os requeridos ao fornecimento da medicação pretendida, 

pedido formulado inclusive liminarmente. No evento 16678169, o Núcleo de 

Apoio Técnico manifestou-se afirmando que medicamentos destinados a 

tratamentos oncológicos são de alta complexidade e, também, que 

somente são disponibilizados através de hospitais habilitados para 

tratamento oncológico, sejam tais nosocômios públicos ou privados, não 

estando os medicamentos afetos às competências básicas de atenção à 

saúde, ou às especializadas, mas sim, como uma espécie de categoria à 

parte, gerida diretamente pelos hospitais. Vieram-me os autos conclusos 

para deliberação. É o que merece registro. Isto posto, fundamento e 

decido. Satisfeitos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, e não 

sendo caso de aplicar-se o disposto no art. 330 de mesmo Códex, recebo 

a inicial e determino seu processamento, sem necessidade do 

recolhimento de custas judiciais neste primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sobre a tutela provisória, o artigo 294 

do Código de Processo Civil prevê que poderá fundar-se na urgência 

reclamada pelo caso, ou na evidência do direito alegado, sendo a primeira, 

cautelar ou antecipada, passível de concessão antecedente ao feito 

principal, ou de maneira incidental durante o curso da ação. Ressalta-se 

que, para tal concessão, caberá ao magistrado adotar as medidas que 

considerar adequadas para sua efetivação, observando-se, no que 

couber, as normas atinentes ao cumprimento provisório de sentença, 
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conforme inteligência do artigo 297 do CPC. Complementando o raciocínio 

delineado, tem-se, ainda, por força do disposto no artigo 300 do Diploma 

Processual Civil, que para que se antecipem os efeitos da tutela, conforme 

pretendido pelos autores, é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de 

sorte que, não sendo previamente demonstrada a satisfação de tais 

requisitos, de rigor o indeferimento do pedido, providencia esta também 

adotável quando evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida 

concedida. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 de mesmo 

diploma, segundo o qual “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Assim, na hipótese de 

não haver prova da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo, ou, na hipótese de restar demonstrado o 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, há que se indeferir o 

pedido. Conforme os autos, a requerente é portadora de oligodendroglioma 

anaplásico – tumor cerebral – (CID 10 C 71-9), necessitando com urgência 

fazer uso do medicamento TEMOZOLAMIDA, que lhe é imprescindível para 

garantir efetividade ao tratamento oncológico desenvolvido. Pelo exame do 

processado, verificam-se acostados diversos exames que trazem a 

informação sobre o verdadeiro estado de saúde da paciente, e informam a 

necessidade do fornecimento dos medicamentos pleiteados, 

destacando-se, dentre a documentação acostada, o Laudo 

Histopatológico (evento 16261835), cujo diagnóstico apontou a patologia 

da requerente, a ressonância magnética (evento 16262152 fl. 02) e a 

tomografia craniana de página 04 do mesmo documento, os quais 

demonstram a doença portada pela autora e a gravidade do estado de 

saúde. Deste modo, a probabilidade do direito resta evidenciada pela 

documentação médica da paciente, e pelo próprio ordenamento 

constitucional vigente, que dispõe a saúde como direito social, coletivo, 

assim como dispõe o direito à vida – o qual, evidentemente está 

amalgamado ao direito à saúde, pois o último visa a manutenção do 

primeiro – como direito individual indisponível. E o próprio ordenamento 

constitucional encarregou-se de determinar que o Estado, lato sensu, 

encarregar-se-ia de promover os tratamentos adequados e necessários 

para a manutenção da saúde de todas as pessoas, brasileiros ou não, 

que estejam em território nacional, mormente àqueles hipossuficientes 

economicamente. Evidenciada a probabilidade do direito, constata-se que 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está materializado 

pelo fato de que o câncer que acomete a paciente é doença grave, de 

graduação elevada, conforme o próprio embasamento fornecido pelo 

Núcleo de Apoio Técnico e, se não tratado de maneira eficiente e rápida, 

indubitavelmente estará a paciente exposta ao risco de óbito. 

Destaque-se, ainda, que não pode o Juízo, sem maiores documentações 

médicas para embasar o pronunciamento, efetuar a troca do medicamento 

ou desconsiderá-lo, uma vez que além do receituário advir do médico 

habilitado que acompanha o paciente, não há qualquer elemento que 

demonstre nos autos a necessidade ou possibilidade de substituição, 

devendo seguir-se à risca aquilo que prescrito pelo profissional de saúde 

que acompanha o caso. Por fim, não menos importante, consigno a 

necessidade premente de observar-se as competências para cumprir 

cada obrigação, conforme disciplinado pelo Sistema Único de Saúde, que 

atribui aos Municípios a responsabilidade pelo provimento de serviços e 

medicamentos básicos de atenção à saúde, deixado situações de maior 

complexidade a cargo dos estados membros e da União. Destarte, DEFIRO 

o requerimento de antecipação de tutela, para DETERMINAR apenas aos 

REQUERIDOS, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, através de hospital 

público habilitado para o tratamento de pacientes oncológicos, forneça, os 

medicamento pleiteado pela requerente, na forma e dosagem prescritas 

pelo médico, sob pena do bloqueio de verbas públicas. Nos termos do 

Enunciado I do XIII Encontro de Cuiabá, DISPENSO a realização de 

audiência de conciliação, pelo que DETERMINO a citação/intimação do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT, 

para, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, querendo, oferecer contestação. 

Aportando aos autos a defesa da parte requerida, vistas ao requerente 

para, querendo, oferecer impugnação no prazo legal. Após, abra-se 

vistas ao Ministério Público, pelo prazo de 15 (quinze) dias, uma vez que a 

demanda envolve interesse público, ainda que exclusivamente patrimonial. 

Na sequência, conclusos para deliberações. Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Barra do 

Bugres/MT, 27 de novembro de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000772-12.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESIELI DA SILVA CASTRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES Processo nº: 

1000772-12.2018.8.11.0008 Vistos etc. JESIELI DA SILVA CASTRO, 

assistida pela Defensoria Pública Estadual, aforou AÇÃO DE IMPOSIÇÃO 

DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT, 

todos devidamente qualificados, objetivando o fornecimento do 

medicamento denominado ELTROMBOPAGUE, vez que é portadora da 

doença denominada Púrpura Trombocitopênica imunológica, diagnosticada 

desde 2016. Sustenta não possuir higidez financeira que lhe permita 

adquirir por conta própria o medicamento, e afirma que, apesar de este 

não ser contemplado pelo SUS, não há como ser substituído por similar, 

vez que a evolução da patologia mostrou-se resistente aos fármacos 

prednisona, imunoglobina e azatioprina, disponíveis na rede pública, 

estando o fato devidamente declarado no laudo médico de evento 

16035129; Assim, requer, liminarmente, a imposição da obrigação de fazer 

aos requeridos para que lhe forneçam a medicação que necessita e, no 

mérito, a procedência do feito com a confirmação da liminar. No evento 

16675170 manifestou-se o Núcleo de Apoio Técnico, afirmando que o 

medicamento pretendido é potencialmente útil no tratamento da patologia 

apresentada pela requerente, todavia carece de maiores elementos de 

eficácia, efetividade e segurança para que seja incluído no protocolo do 

Ministério da Saúde, aventando, ainda, estar o medicamento associado a 

efeitos colaterais graves. Vieram-me os autos conclusos para 

deliberação. É o que merece registro. Isto posto, fundamento e decido. 

Satisfeitos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, e não sendo caso 

de aplicar-se o disposto no art. 330 de mesmo Códex, recebo a inicial e 

determino seu processamento, sem necessidade do recolhimento de 

custas judiciais neste primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sobre a tutela provisória, o artigo 294 do Código de 

Processo Civil prevê que poderá fundar-se na urgência reclamada pelo 

caso, ou na evidência do direito alegado, sendo a primeira, cautelar ou 

antecipada, passível de concessão antecedente ao feito principal, ou de 

maneira incidental durante o curso da ação. Ressalta-se que, para tal 

concessão, caberá ao magistrado adotar as medidas que considerar 

adequadas para sua efetivação, observando-se, no que couber, as 

normas atinentes ao cumprimento provisório de sentença, conforme 

inteligência do artigo 297 do CPC. Complementando o raciocínio delineado, 

tem-se, ainda, por força do disposto no artigo 300 do Diploma Processual 

Civil, que para que se antecipem os efeitos da tutela, conforme pretendido 

pelos autores, é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de sorte que, não sendo 

previamente demonstrada a satisfação de tais requisitos, de rigor o 

indeferimento do pedido, providencia esta também adotável quando 

evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida concedida. 

Complementando o preceptivo temos o artigo 303 de mesmo diploma, 

segundo o qual “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Assim, na hipótese de não haver prova da 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, ou, na hipótese de restar demonstrado o risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, há que se indeferir o pedido. 

Conforme os autos, a paciente é portadora de púrpura trombocitopênica 

idiopática, necessitando de utilizar-se continuamente do medicamento 

eltrombopague, ressaltando-se a ineficácia de medicamentos de outros 

fármacos disponíveis pelo SUS, conforme o laudo de evento 16035129. 
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Assim, tem-se que, conforme prescrição médica, é estritamente 

necessário o fornecimento não de similares, mas especificamente do 

fármaco supracitado para garantir-se a qualidade da saúde da requerente. 

Deste modo, a probabilidade do direito resta evidenciada pela 

documentação médica da paciente, e pelo próprio ordenamento 

constitucional vigente, que dispõe a saúde como direito social, coletivo, 

assim como dispõe o direito à vida – o qual, evidentemente está 

amalgamado ao direito à saúde, pois o último visa a manutenção do 

primeiro – como direito individual indisponível. E o próprio ordenamento 

constitucional encarregou-se de determinar que o Estado, lato sensu, 

encarregar-se-ia de promover os tratamentos adequados e necessários 

para a manutenção da saúde de todas as pessoas, brasileiros ou não, 

que estejam em território nacional, mormente àqueles hipossuficientes 

economicamente. Evidenciada a probabilidade do direito, constata-se que 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está materializado 

pelo fato de que a doença ocular da paciente é autoimune, apresentando 

risco iminente à paciente, uma vez que a falta de medicamento que seja 

eficiente no combate à patologia causará agravamento no quadro de 

saúde, com o reaparecimento de hemorragias em diversas partes do 

corpo, causada pela queda do número de plaquetas. Destaque-se, nesta 

altura, que muito embora o Núcleo de Apoio Técnico tenha afirmado que os 

medicamentos pleiteados encontram-se em similares disponíveis pelo SUS, 

não pode o Juízo efetuar a troca do medicamento ou desconsiderá-lo, uma 

vez que há, nos autos, laudo médico – aliás já mencionado – que detalha 

especificamente que medicamentos genéricos não surtiram qualquer efeito 

no combate à patologia portada pela autora. Assim, além do receituário 

advir do médico habilitado que acompanha o paciente, não há qualquer 

elemento que demonstre nos autos a necessidade ou possibilidade de 

substituição, devendo seguir-se à risca aquilo que prescrito pelo 

profissional de saúde que acompanha o caso. Destaque-se, também, que 

o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, firmou entendimento 

pela possibilidade de obrigar-se os entes públicos ao fornecimento de 

medicamentos que não estejam disponíveis no SUS, desde que atendidos 

certos requisitos, os quais, no caso em tela, encontram-se devidamente 

satisfeitos. Vejamos: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O 

RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 

NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. 

CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O 

FORNECIMENTO. (...) 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A 

concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do 

SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) 

Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado 

expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou 

necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento 

da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade 

financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência 

de registro na ANVISA do medicamento. (...) Acórdão submetido à 

sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (...) (REsp 1657156/RJ, Rel. 

Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

25/04/2018, DJe 04/05/2018) Por fim, não menos importante, consigno a 

necessidade premente de observar-se as competências para cumprir 

cada obrigação, conforme disciplinado pelo Sistema Único de Saúde, que 

atribui aos Municípios a responsabilidade pelo provimento de serviços e 

medicamentos básicos de atenção à saúde, deixado situações de maior 

complexidade a cargo dos estados membros e da União. Destarte, atento 

ao art. 300 do CPC e, especialmente, à distribuição de competências do 

SUS, DEFIRO o requerimento de antecipação de tutela, para DETERMINAR 

aos REQUERIDOS que, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça os 

medicamentos pleiteados pela requerente, na forma e dosagem prescritas 

pelo médico responsável, sob pena do bloqueio de verbas públicas. Nos 

termos do Enunciado I do XIII Encontro de Cuiabá, DISPENSO a realização 

de audiência de conciliação, pelo que DETERMINO a citação/intimação do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT, 

para, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, querendo, oferecer contestação. 

Aportando aos autos a defesa da parte requerida, vistas ao requerente 

para, querendo, oferecer impugnação no prazo legal. Após, abra-se 

vistas ao Ministério Público, pelo prazo de 15 (quinze) dias, uma vez que a 

demanda envolve interesse público, ainda que exclusivamente patrimonial. 

Na sequência, conclusos para deliberações. Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Barra do 

Bugres/MT, 27 de novembro de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES Processo nº: 

1000794-70.2018.8.11.0008 Vistos etc. MARINA INACIA DE SANTANA, 

assistida pela Defensoria Pública Estadual, aforou AÇÃO DE IMPOSIÇÃO 

DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, 

todos devidamente qualificados, objetivando o fornecimento dos 

medicamentos XALACOM e OCUPRESS, os quais alega serem 

necessários ao tratamento de glaucoma crônico de ângulo aberto, 

patologia que afirma portar em ambos os olhos, asseverando, ainda, que 

os medicamentos são imprescindíveis, diante da ineficácia de fármacos 

genéricos. No evento 16675189, manifestou-se o Núcleo de Apoio Técnico 

do Tribunal de Justiça, afirmando a pertinência da prescrição médica, e a 

disponibilização dos medicamentos pelo SUS isoladamente através de 

seus compostos. Vieram-me os autos conclusos para deliberação. É o 

que merece registro. Isto posto, fundamento e decido. Satisfeitos os 

requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, e não sendo caso de aplicar-se o 

disposto no art. 330 de mesmo Códex, recebo a inicial e determino seu 

processamento, sem necessidade do recolhimento de custas judiciais 

neste primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Sobre a tutela provisória, o artigo 294 do Código de Processo Civil prevê 

que poderá fundar-se na urgência reclamada pelo caso, ou na evidência 

do direito alegado, sendo a primeira, cautelar ou antecipada, passível de 

concessão antecedente ao feito principal, ou de maneira incidental durante 

o curso da ação. Ressalta-se que, para tal concessão, caberá ao 

magistrado adotar as medidas que considerar adequadas para sua 

efetivação, observando-se, no que couber, as normas atinentes ao 

cumprimento provisório de sentença, conforme inteligência do artigo 297 

do CPC. Complementando o raciocínio delineado, tem-se, ainda, por força 

do disposto no artigo 300 do Diploma Processual Civil, que para que se 

antecipem os efeitos da tutela, conforme pretendido pelos autores, é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, de sorte que, não sendo previamente 

demonstrada a satisfação de tais requisitos, de rigor o indeferimento do 

pedido, providencia esta também adotável quando evidenciado o perigo de 

irreversibilidade da medida concedida. Complementando o preceptivo 

temos o artigo 303 de mesmo diploma, segundo o qual “Nos casos em que 

a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Assim, na 

hipótese de não haver prova da probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, ou, na hipótese de restar 

demonstrado o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, há que se 

indeferir o pedido. Conforme os autos, a paciente é portadora de glaucoma 

crônico de ângulo aberto em ambos os olhos, necessitando de utilizar-se 

continuamente dos medicamentos XALACOM e OCUPRESS, 

ressaltando-se a ineficácia de medicamentos genéricos, conforme o laudo 

de evento 16189586. Assim, tem-se que, conforme prescrição médica, é 

estritamente necessário o fornecimento não de similares, mas 

especificamente dos fármacos XALACOM e OCUPRESS para garantir-se a 

qualidade da saúde da requerente. Deste modo, a probabilidade do direito 

resta evidenciada pela documentação médica da paciente, e pelo próprio 

ordenamento constitucional vigente, que dispõe a saúde como direito 

social, coletivo, assim como dispõe o direito à vida – o qual, evidentemente 

está amalgamado ao direito à saúde, pois o último visa a manutenção do 

primeiro – como direito individual indisponível. E o próprio ordenamento 

constitucional encarregou-se de determinar que o Estado, lato sensu, 

encarregar-se-ia de promover os tratamentos adequados e necessários 

para a manutenção da saúde de todas as pessoas, brasileiros ou não, 

que estejam em território nacional, mormente àqueles hipossuficientes 
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economicamente. Evidenciada a probabilidade do direito, constata-se que 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está materializado 

pelo fato de que a doença ocular da paciente é permanente, e apresenta 

risco constante à sua qualidade de vida, uma vez que se registrado 

abrupto aumento na pressão ocular, pode a autora perder a visão 

completamente. Destaque-se, nesta altura, que muito embora o Núcleo de 

Apoio Técnico tenha afirmado que os medicamentos pleiteados 

encontram-se em similares disponíveis pelo SUS, não pode o Juízo efetuar 

a troca do medicamento ou desconsiderá-lo, uma vez que há, nos autos, 

laudo médico – aliás já mencionado – que detalha especificamente que 

medicamentos genéricos não surtiram qualquer efeito no combate à 

patologia portada pela autora. Assim, além do receituário advir do médico 

habilitado que acompanha o paciente, não há qualquer elemento que 

demonstre nos autos a necessidade ou possibilidade de substituição, 

devendo seguir-se à risca aquilo que prescrito pelo profissional de saúde 

que acompanha o caso. Destaque-se, também, que o Superior Tribunal de 

Justiça, em recurso repetitivo, firmou entendimento pela possibilidade de 

obrigar-se os entes públicos ao fornecimento de medicamentos que não 

estejam disponíveis no SUS, desde que atendidos certos requisitos, os 

quais, no caso em tela, encontram-se devidamente satisfeitos. Vejamos: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 

DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES 

DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER 

EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) 

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos 

medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a 

presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio 

de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico 

que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do 

medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, 

dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar 

com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na 

ANVISA do medicamento. (...) Acórdão submetido à sistemática do art. 

1.036 do CPC/2015. (...) (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) 

Por fim, não menos importante, consigno a necessidade premente de 

observar-se as competências para cumprir cada obrigação, conforme 

disciplinado pelo Sistema Único de Saúde, que atribui aos Municípios a 

responsabilidade pelo provimento de serviços e medicamentos básicos de 

atenção à saúde, deixado situações de maior complexidade a cargo dos 

estados membros e da União. Destarte, atento ao art. 300 do CPC e, 

especialmente, à distribuição de competências do SUS, DEFIRO o 

requerimento de antecipação de tutela, para DETERMINAR aos 

REQUERIDOS que, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça os medicamentos 

pleiteados pela requerente, na forma e dosagem prescritas pelo médico 

responsável, sob pena do bloqueio de verbas públicas. Nos termos do 

Enunciado I do XIII Encontro de Cuiabá, DISPENSO a realização de 

audiência de conciliação, pelo que DETERMINO a citação/intimação do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA/MT, para, 

no prazo de 30 (trinta) dias úteis, querendo, oferecer contestação. 

Aportando aos autos a defesa da parte requerida, vistas ao requerente 

para, querendo, oferecer impugnação no prazo legal. Após, abra-se 

vistas ao Ministério Público, pelo prazo de 15 (quinze) dias, uma vez que a 

demanda envolve interesse público, ainda que exclusivamente patrimonial. 

Na sequência, conclusos para deliberações. Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Barra do 

Bugres/MT, 27 de novembro de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES Processo nº: 

1000764-35.2018.8.11.0008 Vistos etc. JOAQUIM OGENIO DA SILVA 

NETO, assistido pela Defensoria Pública Estadual, aforou AÇÃO DE 

IMPOSIÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE NOVA 

OLÍMPIA/MT, todos devidamente qualificados, objetivando o fornecimento 

do medicamento ANORO 62,5/25, de uso contínuo, pois é portador de 

doença pulmonar obstrutiva crônica, medicamento que não é fornecido 

pelo SUS, porém, conforme laudo médico especializado fornecido por 

profissional do SUS (evento 16010527) é absolutamente necessário para 

o tratamento do requerente. No evento 16675189, manifestou-se o Núcleo 

de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça, afirmando a pertinência da 

prescrição médica, ressaltando, contudo, que a medicação não é 

disponibilizada pelo SUS. Vieram-me os autos conclusos para deliberação. 

É o que merece registro. Isto posto, fundamento e decido. Satisfeitos os 

requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, e não sendo caso de aplicar-se o 

disposto no art. 330 de mesmo Códex, recebo a inicial e determino seu 

processamento, sem necessidade do recolhimento de custas judiciais 

neste primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Sobre a tutela provisória, o artigo 294 do Código de Processo Civil prevê 

que poderá fundar-se na urgência reclamada pelo caso, ou na evidência 

do direito alegado, sendo a primeira, cautelar ou antecipada, passível de 

concessão antecedente ao feito principal, ou de maneira incidental durante 

o curso da ação. Ressalta-se que, para tal concessão, caberá ao 

magistrado adotar as medidas que considerar adequadas para sua 

efetivação, observando-se, no que couber, as normas atinentes ao 

cumprimento provisório de sentença, conforme inteligência do artigo 297 

do CPC. Complementando o raciocínio delineado, tem-se, ainda, por força 

do disposto no artigo 300 do Diploma Processual Civil, que para que se 

antecipem os efeitos da tutela, conforme pretendido pelos autores, é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, de sorte que, não sendo previamente 

demonstrada a satisfação de tais requisitos, de rigor o indeferimento do 

pedido, providencia esta também adotável quando evidenciado o perigo de 

irreversibilidade da medida concedida. Complementando o preceptivo 

temos o artigo 303 de mesmo diploma, segundo o qual “Nos casos em que 

a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Assim, na 

hipótese de não haver prova da probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, ou, na hipótese de restar 

demonstrado o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, há que se 

indeferir o pedido. Conforme os autos, o paciente é portador de doença 

pulmonar obstrutiva crônica grave, necessitando de utilizar-se 

continuamente do medicamento ANORO 62,5/25mg, ressaltando-se a 

ineficácia de outros medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de 

Saúde, conforme o laudo de evento 16010527. Assim, tem-se que, 

conforme prescrição médica, é estritamente necessário o fornecimento 

não de similares, mas especificamente do fármaco pretendido para 

garantir-se a qualidade da saúde do requerente. Deste modo, a 

probabilidade do direito resta evidenciada pela documentação médica da 

paciente, e pelo próprio ordenamento constitucional vigente, que dispõe a 

saúde como direito social, coletivo, assim como dispõe o direito à vida – o 

qual, evidentemente está amalgamado ao direito à saúde, pois o último visa 

a manutenção do primeiro – como direito individual indisponível. E o próprio 

ordenamento constitucional encarregou-se de determinar que o Estado, 

lato sensu, encarregar-se-ia de promover os tratamentos adequados e 

necessários para a manutenção da saúde de todas as pessoas, 

brasileiros ou não, que estejam em território nacional, mormente àqueles 

hipossuficientes economicamente. Evidenciada a probabilidade do direito, 

constata-se que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

está materializado pelo fato de que a doença ocular da paciente é 

permanente e grave, representando risco iminente à sua saúde pela falta 

de adequada oxigenação e a dificuldade respiratória decorrente da 

patologia, que lhe impede de executar tarefas simples, pois não suporta 

realizar qualquer esforço sem que isto importe em imediato estado de 

fadiga e falta de ar. Destaque-se, nesta altura, que muito embora o Núcleo 

de Apoio Técnico tenha afirmado que os medicamentos pleiteados 

encontram-se em similares disponíveis pelo SUS, não pode o Juízo efetuar 

a troca do medicamento ou desconsiderá-lo, uma vez que há, nos autos, 

laudo médico – aliás já mencionado – que detalha especificamente a 

necessidade não de similares, mas sim da medicação especificamente 
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prescrita pelo médico que acompanha o caso, reiterando-se, ainda, que o 

receituário emanou de médico da rede pública de saúde. Assim, além do 

receituário advir do médico habilitado que acompanha o paciente, não há 

qualquer elemento que demonstre nos autos a necessidade ou 

possibilidade de substituição, devendo seguir-se à risca aquilo que 

prescrito pelo profissional de saúde que acompanha o caso. Destaque-se, 

também, que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, firmou 

entendimento pela possibilidade de obrigar-se os entes públicos ao 

fornecimento de medicamentos que não estejam disponíveis no SUS, 

desde que atendidos certos requisitos, os quais, no caso em tela, 

encontram-se devidamente satisfeitos. Vejamos: ADMINISTRATIVO. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. 

JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO 

SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS 

CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) 4. TESE PARA FINS DO 

ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa 

dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico 

fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o 

paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim 

como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos 

fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do 

medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do 

medicamento. (...) Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do 

CPC/2015. (...) (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Por fim, não 

menos importante, consigno a necessidade premente de observar-se as 

competências para cumprir cada obrigação, conforme disciplinado pelo 

Sistema Único de Saúde, que atribui aos Municípios a responsabilidade 

pelo provimento de serviços e medicamentos básicos de atenção à saúde, 

deixado situações de maior complexidade a cargo dos estados membros e 

da União. Destarte, atento ao art. 300 do CPC e, especialmente, à 

distribuição de competências do SUS, DEFIRO o requerimento de 

antecipação de tutela, para DETERMINAR aos REQUERIDOS que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, forneça os medicamentos pleiteados pela requerente, 

na forma e dosagem prescritas pelo médico responsável, sob pena do 

bloqueio de verbas públicas. Advirto, desde já, que o descumprimento da 

presente poderá convolar-se-á em ato de improbidade administrativa, 

ensejando à responsabilização legal ao responsável pelo descumprimento. 

Nos termos do Enunciado I do XIII Encontro de Cuiabá, DISPENSO a 

realização de audiência de conciliação, pelo que DETERMINO a 

citação/intimação do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

NOVA OLÍMPIA/MT, para, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, querendo, 

oferecer contestação. Aportando aos autos a defesa da parte requerida, 

vistas ao requerente para, querendo, oferecer impugnação no prazo legal. 

Após, abra-se vistas ao Ministério Público, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

uma vez que a demanda envolve interesse público, ainda que 

exclusivamente patrimonial. Na sequência, conclusos para deliberações. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Barra do Bugres/MT, 27 de novembro de 2018. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito
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FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES Processo nº: 

1000792-03.2018.8.11.0008 Vistos etc. Inicialmente registro que o E. 

Tribunal de Justiça deste Estado entendeu como ABSOLUTA a 

competência da 2ª Vara Cível desta Comarca para tratar de questões 

envolvendo interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à 

criança e ao adolescente. Vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL 

AMBOS DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER - SAÚDE - FORNECIMENTO DE LEITE À MENOR - ECA - 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 2ª VARA CÍVEL - CONFLITO 

PROCEDENTE.O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres 

detém competência absoluta para apreciar as questões fundadas em 

interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao 

adolescente. Conflito procedente. (CJ 1004725-08.2018.8.11.0000, DES. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018) Pelo exame do processado, 

constato que este feito versa sobre situação envolvendo direito individual 

indisponível de menor, uma vez que a requerente conta apenas 15 

(quinze) anos de idade, pelo que DECLINO a competência para 

processamento e julgamento deste feito, devendo os autos serem 

materializados e remetidos à 2ª Vara Cível desta Comarca, após a 

preclusão do prazo recursal. Após o cumprimento da determinação, 

arquivem-se os autos com as baixas de praxe. Barra do Bugres/MT, 27 de 

novembro de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000744-15.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO JOSE BELANDI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1000744-15.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 29.032,73; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja 

intimada a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, 

se manifeste acerca da certidão de ID16407378, no prazo legal. Nada 

mais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 27 de novembro de 2018 MAYRA 

CORADI BRAGA Analista(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS E INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO 

DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 TELEFONE: (65) 33822440

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000744-15.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO JOSE BELANDI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1000744-15.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 29.032,73; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja 

intimada a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, 

se manifeste acerca da certidão de ID16407378, no prazo legal. Nada 

mais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 27 de novembro de 2018 MAYRA 

CORADI BRAGA Analista(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 
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CAMPO NOVO DOS PARECIS E INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO 

DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 TELEFONE: (65) 33822440

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000744-15.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO JOSE BELANDI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1000744-15.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 29.032,73; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja 

intimada a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, 

se manifeste acerca da certidão de ID16407378, no prazo legal. Nada 

mais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 27 de novembro de 2018 MAYRA 

CORADI BRAGA Analista(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS E INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO 

DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 TELEFONE: (65) 33822440

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000744-15.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO JOSE BELANDI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1000744-15.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 29.032,73; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja 

intimada a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, 

se manifeste acerca da certidão de ID16407378, no prazo legal. Nada 

mais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 27 de novembro de 2018 MAYRA 

CORADI BRAGA Analista(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS E INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO 

DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 TELEFONE: (65) 33822440

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70045 Nr: 3262-34.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDS, CPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT

 DECISÃO

Vistos, etc.

1. O requerido CLAUDIO LUIZ DA SILVA, foi devidamente citado, conforme 

consta às fls. 79/70, diante disso decreto sua revelia

2. Designo a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 28 

de Novembro de 2018, às 14h00min, a realizar-se no CEJUSC.

3. Intime-se o adolescente e a autora para oitiva

4. Notifique-se a IRMP e a DPE .

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75361 Nr: 2368-24.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDEÃO GOMES DE SOUZA, BRUNO JORGE 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS GEHRING 

JUNIOR - OAB:24.318/MT, TIAGO STURM DA ROCHA - OAB:22.381-B

 Autos de Código nº 75361

Vistos, etc.

1 – Tendo em vista o comunicado de fl. 860, o qual informa que a 

penitenciária central do estado não possui contingente de agentes 

penitenciários suficientes nem viaturas com as devidas condições de 

segurança para transportar o réu Bruno Jorge da Silva até esta cidade e 

Comarca REDESIGNO a Sessão Plenária do Tribunal do Júri designada 

para o dia 24.10.2018, para o dia 06 de dezembro de 2018, às 08h00min.

 2 - INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, 

devendo constar no mandado, dia, hora e local, observando-se que é 

dispensável intimar as testemunhas que residem em outra comarca, sendo 

ônus da parte a apresentação delas se pretender-lhes a oitiva.

3 – A fim de evitar tumulto ao processo ou prejuízo ao réu MANTENHO o 

presente Conselho de Sentença, nos termos do artigo 481 do CPP.

 4 - NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, a OAB e a Defensoria Pública (art. 

432, CPP).

5 - CONVOQUEM-SE os Jurados sorteados, observando-se o disposto no 

art. 434, CPP.

6 - PROVIDENCIE-SE cópia da pronúncia e do presente relatório para no 

dia da sessão, ser repassado aos jurados, em obediência ao art. 472, 

parágrafo único, do CPP.

7 - Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa dos acusados 

via DJE.

8 - Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 23 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 103528 Nr: 3596-29.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 RECEBO a denúncia uma vez que estão presentes os requisitos do art. 41 

do CPP. 3. Cite-se a parte acusada para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar do mandado o 

disposto no caput, do art. 396-A, do Código de Processo Penal . 4. 

Cientifique-se a parte acusada de que caso não ofereça a resposta 

escrita, ou não constitua advogado, independentemente de nova 

conclusão, será nomeado em seu favor o(a) d. Defensor(a) Público(a) 

desta comarca para patrocinar a sua defesa em juízo, cabendo, à 

Secretaria abrir vista dos autos ao mesmo para que o faça em seu nome. 

5. Na citação por edital, uma vez superado o prazo legal, em sendo de 

caso de incidência do artigo 366 do CPP, certifique e à imediata conclusão 

mediante correta e específica triagem (Prov. 11/11/CGJ). 6. A certidão de 

antecedentes criminais (CAC) e a folha de antecedentes do autor do fato 

(FAC), deverão ser providenciadas diretamente pelo Ministério Público, 

conforme determinação da Corregedoria Geral de Justiça do colendo 

TJMT; 7. DEFIRO cota ministerial. 8. Observe-se o art. 1º. Do Provimento Nº 

19/2012 – CGJ, disponibilizado no DJE nº 8840, de 28/06/2012), segundo o 

qual: " 7.5.1 – Ao receber a denúncia ou a queixa-crime, o Juiz 

determinará: IV – a comunicação do recebimento da denúncia ou da 

queixa-crime ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o 

caso, à delegaciade polícia de onde se originou o inquérito, bem como a 
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alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).” (item 7.5.1, III, da CNGC)”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93381 Nr: 3820-98.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDACT, WDCP, PDSP, JFJ, DRDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21.011/MT, Thiago Leite Dos Anjos 

- OAB:20977/0

 DESPACHO

Vistos,etc.

1. Em analise aos autos denoto que o setor técnico desta Comarca 

realizou contato com o avô da menor Graziely, momento em que pugnou 

pela expedição de carta precatória para realização de estudo psicossocial 

conforme consta às fl. 224.

2. Diante o exposto expeça-se carta precatória para a comarca de Campo 

Verde/MT com a finalidade de que seja realizado o estudo psicossocial 

com a menor Graziely Soyana de Brito Janário.

3. Vista ao MPE para se manifestar acerca do pedido de substituição da 

prisão preventiva por prisão domiciliar (fls. 323/327)

4. Após, voltem os autos conclusos.

5. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91713 Nr: 2819-78.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos

 1. Tendo em vista que o autor não foi encontrado para ser intimado 

acerca da audiência de conciliação designada para o dia 16/7/2018, nem 

atualizou o endereço nos presentes autos.

2. INTIME-SE o autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 74456 Nr: 1791-46.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA HELENA ZAWASKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS-FUNSEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ELIAS SIEBERT - 

OAB:18.591-MT, CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - OAB:12998/MT, DEISI 

KOLLING - OAB:15.788/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - 

OAB:7.286/MT

 Vistos,

1. INTIME-SE o autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se acerca do peido de fls. 307/310.

2. Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

3. Após, façam os autos conclusos.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 351 Nr: 221-84.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDI HORST, ESPÓLIO DE EUCLIDES HORST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES SARTOR - 

OAB:Nº 3.585-B

 DECISÃO

Vistos, etc.

1. DETERMINO a realização das hastas públicas nos referidos imóveis, 

com a publicação dos editais e intimações necessárias.

2. Designe-se a Sra. Gestora as datas para realização do 1º e 2º leilão 

judicial, cumprindo-se as formalidades legais.

3. Nomeio a leiloeira CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, devidamente 

inscrita na JUCEMAT sob o nº 022, devendo se atentar as disposições do 

art. 884 do Código de Processo Civil.

4. Fixo a comissão da leiloeira no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação ou remição, arbitro 

honorários em 2,5% (dois e meio por cento), sobre o valor da avaliação a 

ser pago pelo exequente ou executado, respectivamente, limitado ao valor 

máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

5. Expeça-se o edital para afixação no lugar de costume e publicação 

fazendo constar a existência de eventual ônus, atendendo ao que 

disciplina o art. 886 do CPC.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 37797 Nr: 1151-82.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES- 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO REGINALDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:PROC. FEDRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

1. Trata –se de Ação de execução fiscal movida pela Agência Nacional de 

Telecomunicações em face de Aparecido Reginaldo Rodrigues.

2. Às fls. 25/26 a exequente juntou aos presentes autos cópia da certidão 

de óbito do executado

3. Defiro o pedido de fls.28/29, para tanto altere-se a capa dos autos 

devendo constar como executado o Espólio de Aparecido Reginaldo 

Rodrigues.

4. Quanto ao pedido de citação do executado, através de sua esposa 

Marli Rodrigues Froes, DEFIRO, uma vez que o não consta inventariante 

nomeado, desta forma cite-se e intime-se a cônjuge do executado para 

que informe acerca de existência eventual de ação ou escritura de 

inventario de bens deixados pelo falecido, no endereço indicado à fl. 30.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 61956 Nr: 2971-05.2012.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMARCA DE BRASNORTE/MT, BANCO JOHN DEERE 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS CORREA, JEFERSON 

VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre de Souza 

Jesus - OAB:10071/MS

 Vistos, etc.

1. Intime-se o autor, para que se manifeste acrca dos honorários 

apresentados às fls. 61/63
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2. Havendo concordância, proceda-se a parte ré o depósito no prazo de 

10 (dez) dias, facultando às partes, desde já, nos termos do artigo 465, § 

1º inciso I e II do CPC, dentro 15 (quinze) dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos.

3. Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito 

nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor depositado (art.465, 

§4º do CPC e art.504, §1º da CNGC).

4. Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

intimem-se as partes para conhecimento.

5. O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados 

a partir da data designada para o início dos trabalhos.

6. Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

7. Intimem-se.

 8. Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

9. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 38375 Nr: 1729-45.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S.A, CARLOS 

ALBERTO WANZUIT, FRANCISCO CARLOS RAMOS, INLOGS 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A, LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA 

SILVA, RODRIGO IAFELICE DOS SANTOS, ROLANDO MARTINS, TRYGVE 

GABRIEL LANGFELDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.017, EDIVALDO LIMA DE MELO - OAB:12144/MT

 DECISÃOVistos EM CORREIÇÃO.1.Manifesta-se o exequente pela 

penhora online de ativos financeiros em contas de titularidade do 

executado bem como pela consulta via RENAJUD acerca da existência de 

veículos de propriedade da parte adversa.2.Ocorre que o Sistema 

RENAJUD permite somente a realização bloqueio no cadastro dos veículos 

em nome do proprietário, não servindo para a realização de penhora, pois 

tratando-se de bens móveis a penhora deve ser concreta, devendo o 

credor indicar o local em que se encontra o bem.3.Ademais, o poder 

judiciário não é órgão consultivo à disposição da parte, devendo o 

interessado diligenciar em busca de bens e endereço a fim de dar 

prosseguimento à demanda, sendo as vias à disposição do judiciário 

medidas a serem adotadas em casos excepcionais.4.Sendo assim, 

INDEFIRO o acesso ao RENAJUD, pois o exequente não indicou a 

localização do veículos/bens e nem mesmo se há veículos/bens em nome 

do executado. 1.Quanto ao bloqueio de valores via BACENJUD, DEFIRO o 

pedido de indisponibilidade de ativos financeiros moldes do art.854 do 

CPC. 2.Em consequência, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, 

em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em 

nome do executado na quantia suficiente para saldar o débito.3.Frutífera 

ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada na forma 

dos artigos art.841, §2º CPC e .854, §2º e 3º do CPC. 4.Em seguida, dê-se 

ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, a fim de que 

requeira o que entender de direito. 5.Havendo impugnação, com 

fundamento no art.10, do Código de Processo Civil, dê-se ciência à parte 

contrária para manifestação, pelo mesmo prazo, tornando os autos 

conclusos com urgência.6.Decorrido o prazo sem manifestação, adote a 

secretaria as medidas necessárias para transferência do valor à conta 

vinculada ao juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 103331 Nr: 3514-95.2018.811.0050

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO APARECIDO CAPELETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDOSO & BRIZOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILDO CAPELETO - 

OAB:7.288-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CRYSTOPHER 

STANGHERLIN BRIOZOLA - OAB:22.583/MT, SULVIANE RIGO 

LUSTOZA - OAB:24.651/MT

 DECISÃO

Vistos, etc.

1. Tendo em vista a decisão de fls. 122/123 do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, INTIME-SE a embargante, para que apresente, no 

prazo legal, caução idônea. .

 2. Com o aporte dos documentos voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 77671 Nr: 3782-57.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J C AUTO MOTORS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERBAL LÚCIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR VIANNA DE ARRUDA - 

OAB:10.841/MT, CAMILA AZAMBUJA SOMMER DUTRA - OAB:MT 

19.536, EDUARDO SOMMER DUTRA - OAB:21124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SANTANA 

NESTORIO - OAB:18406-A/MT, HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - 

OAB:21.170/MT

 Vistos.

1. Trata-se de pedido de baixa de restrição, em veículo automotor junto ao 

sistema do o Detran, requerido pelo réu.

2. O autor foi intimado para se manifestar acerca do do pedido e nada 

requereu, conforme consta à certidão de fl. 56.

3. Compulsando os autos verifico que o autor, J C Auto Motors LTDA, 

procedeu a liberação do domínio do veículo em questão em 12/05/2017 à 

8h33min para o Sr. Aderbal Lúcio Moreira, conforme consta à fl. 50.

4. Portanto, INDEFIRO o pedido de fl 51/53, uma vez que as depeseas 

administrativas devem ser arcadas pelo proprietário, haja vista não 

constar no acordo a forma como se dará o pagamento das referidas 

despesas.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101788 Nr: 2890-46.2018.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Vistos etc.1. Trata-se de ação penal com derradeira apresentação de 

defesa preliminar (fls. 50/52), estando o feito apto ao seu saneamento e 

incursão na fase eminentemente probatória.2. Dessarte, não sendo o caso 

de absolvição sumária face não incidência das hipóteses do artigo 397 e, 

conforme gizado no artigo 399 e seguintes, ambos do CPP, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 03/12/2018, às 15h15min 

(horário de Cuiabá/MT).3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE 

para ciência e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, 

CPP) e, ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante 

mandado, carta precatória ou carta rogatória, segundo incidência das 

situações dos artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes 

ou 368 e seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste 

processo seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) 

previamente declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.4. As 

testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais 

deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento pessoal e 

obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução coercitiva, 

condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência, nos moldes dos 

artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência do respectivo 

mandado judicial de intimação.5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade 

superior a(s) testemunha(s) militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe 

de repartição sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) 

testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade conforme norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti
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 Cod. Proc.: 7604 Nr: 784-73.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE GARCIA, JOSE AUGUSTO 

MOTTA GARCIA, CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7.072/MT, MARIO 

GONÇALVES SASTRE JUNIOR - OAB:9891-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 SENTENÇA

Vistos

 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o exequente informa o pagamento 

integral da dívida, manifestando pela extinção pelo pagamento.

2. É certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação 

ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial 

(artigo 924 do CPC).

3. Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pelo(a) devedor(a).

4. P.I.C.

5. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93143 Nr: 3676-27.2017.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA GONÇALVES DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Ante o exposto, com base na Lei nº. 6.858/80 julgo procedente o pedido 

contido na inicial, para o fim de determinar a expedição de alvará em favor 

de NEUZA GONÇALVES DA SILVA, autorizando o levantamento dos 

valores referente ao FGTS do de cujus APARECIDO DE OLIVEIRA Sem 

c u s t a s  a n t e  o  b e n e f í c i o  d e  J u s t i ç a  G r a t u i t a 

concedido.10.P.I.C.11.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1918 Nr: 1776-39.1999.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE MARCIO BRIZOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Vistos.

1. Defiro o pedido de fls. 142/144, para tanto, oficie-se o 1º Ofício desta 

Comarca, a fim de que proceda a baixa da averbação da penhora na 

matrícula 13.990,

 2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 23484 Nr: 129-28.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO MASSOCO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 SENTENÇA

Vistos

 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o exequente informa o pagamento 

integral da dívida, manifestando pela extinção pelo pagamento.

2. É certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação 

ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial 

(artigo 924 do CPC).

3. Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pelo(a) devedor(a).

4. P.I.C.

5. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 2359 Nr: 2154-92.1999.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO NELSON ULRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA e JOÃOO NELSON ULRICH 

postulam a homologação de acordo nos presentes autos.

2. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

3. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o 

juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 4. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo 

juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

5. Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes.

6. Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo de fls. 45/48, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 924, II 

do CPC.

7. P. I.C.

8. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 31225 Nr: 1269-29.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATISTELA & BOTH LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPITACIO RIBAS DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MULLER - OAB:5.841/B, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8.250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 1. Analisando os autos, verifico que a parte executada até o presente 

momento não efetuou o pagamento do débito exequendo.

2. Noto, ainda, assegurada a oportunidade, o executado não garantiu a 

execução.

3. Dessa forma, DEFIRO o pedido de fl.66 e DETERMINO a penhora do bem 

indicado nos documentos de fls.89/90 na forma da lei (CPC, arts. 831, 844 

e 845, § 1º).

4. Concluída a diligência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre 

o laudo de avaliação, no prazo de 10 (dez) dias.

5. Transcorrido o prazo, certifique-se.
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 6. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3751 Nr: 1284-13.2000.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA, CAROLINA 

VITORIA DE CASTRO ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA RODRIGUES 

MACIEL - OAB:10.862/MT, CRISTIELIA LEILA LARA SANSÃO - 

OAB:20647/O, Maury Borges da Silva - OAB:10.129/MT

 INTIMAÇÃO da advogada da requerida Angélica Rodrigues Maciel, para 

que no prazo de 24 (vinte e quatro)horas, proceda a devolução dos 

referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103247 Nr: 3472-46.2018.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLISMAN DA SILVA PEREIRA, CARLOS 

EDUARDO DA SILVA PEREIRA, AILTON FERREIRA BRITO, DOUGLAS 

ALEXANDRE GOMES DA SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, EDSON FELIPE 

TONIASSO VEIGA - OAB:21.473-O/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos aos advogados dos réus, para que apresente defesa 

prévia, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85514 Nr: 4065-46.2016.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GKDSS, MCSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67736 Nr: 1653-16.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEUZA GRANGEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE LIMA FILHO - 

OAB:MT/18.112A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT-8.184-A

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

052/2007/CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja intimada as partes na 

pessoa de seus advogados, para que se manifestem acerca da proposta 

de honorários periciais de fls. 69. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66439 Nr: 479-69.2014.811.0050

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA, CAROLINA VITORIA DE 

CASTRO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA RODRIGUES MACIEL - 

OAB:10.862/MT, CRISTIELIA LEILA LARA SANSÃO - OAB:20647/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da advogada da requerente Angélica Rodrigues Maciel, para 

que no prazo de 24 (vinte e quatro)horas, proceda a devolução dos 

referidos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95662 Nr: 5108-81.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81871 Nr: 1867-36.2016.811.0050

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA CHAPECÓ LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE QUITES, NADIMI SALIM QUITES, 

YOUSSEF NASSIM KATRI, JOÃO DUVA, CAMILE KATRI, PAULINE KATRI, 

MARIA SILVIA CARDOSO DUVA, MARIA REGINA DE MOURA COUTINHO 

DUVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ANDRÉ RAUBER - 

OAB:17.870/MT, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5367, 

JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:7074, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B, VANESSA 

PELEGRINI - OAB:10059 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOSÉ PELLOSO - 

OAB:86.372/SP, CLEISE CLEMENTI - OAB:197.042/SP, JOSÉ CARLOS 

DE SOUZA PIRES - OAB:8617/MT, LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - 

OAB:322.674/SP, LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - OAB:125339

 Previamente a homologação do acordo de fls. 940/941 dos autos Código 

n. 176 e de fls. 1604/1606 dos autos Código n. 177, manifestem-se as 

partes não envolvidas na transação, bem como a União e o Estado de 

Mato Grosso, devendo informar se tem interesse no feito, haja vista que 

este Juízo deve ter a absoluta certeza que o objeto da transação não 

envolve áreas de propriedade de outrem, sendo certo que não é lícito as 

partes acordarem acerca de posse, divisão ou demarcação sobre área 

Estatal. Prazo: 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 176 Nr: 58-07.1999.811.0050

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR MASANOBU UTIDA, IVONE TITOCE UTIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE QUITES, NADIMI SALIM QUITES, 

WAGNER APARECIDO CLEMENTE, YOUSSEF NASSIM KATRI, CAMILLE 

KATRI, PAULINI KATRI, REGINA DE MOURA COUTINHO DUVA, CLIBAS 
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CLEMENTI, NELSON GOMES BENTO, LUCIANA ALVES KOTAIT CLEMENTI, 

MAGDA SANCHES FERNANDES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX NOBUYOSHI UTIDA - 

OAB:11435, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, LUIZ GASTAO DE 

OLIVEIRA ROCHA - OAB:125339 , PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEISE CLEMENTI - 

OAB:197.042/SP, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:8617/MT

 Previamente a homologação do acordo de fls. 940/941 dos autos Código 

n. 176 e de fls. 1604/1606 dos autos Código n. 177, manifestem-se as 

partes não envolvidas na transação, bem como a União e o Estado de 

Mato Grosso, devendo informar se tem interesse no feito, haja vista que 

este Juízo deve ter a absoluta certeza que o objeto da transação não 

envolve áreas de propriedade de outrem, sendo certo que não é lícito as 

partes acordarem acerca de posse, divisão ou demarcação sobre área 

Estatal. Prazo: 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 177 Nr: 59-89.1999.811.0050

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS JOSÉ QUITES, NADIMI SALIM 

QUITES, JOÃO DUVA, CAMILE KATRI, PAULINE KATRI, MARIA SILVIA 

CARDOSO DUVA, REGINA DE MOURA COUTINHO DUVA, STELLA KATRI 

FIDELHOLC, MILTON FIDELHOLC, NISSIM KATRI, REBECA EVA CHAIO DE 

KATRI, JACK KATRI, RENATA LEVITES KATRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR MASANOBU UTIDA, NEY HIDEKI 

UTIDA, SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, MARIA REGINA RIVALTA 

E SILVA, NILO TOZZO, CLEMENTINA MARIA TOZZO, AUMIR FERMINO 

TOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOSÉ PELLOSO - 

OAB:86.372/SP, CLEISE CLEMENTI - OAB:197.042/SP, EVANDRO 

CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A, LUIZ GASTAO DE 

OLIVEIRA ROCHA - OAB:125339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5367, 

JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, PEDRO EVANGELISTA DE 

ÁVILA - OAB:1823-B, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - OAB:11674-B, 

VANESSA PELEGRINI - OAB:10059 MT

 Previamente a homologação do acordo de fls. 940/941 dos autos Código 

n. 176 e de fls. 1604/1606 dos presentes autos, manifestem-se as partes 

não envolvidas na transação, bem como a União e o Estado de Mato 

Grosso, devendo informar se tem interesse no feito, haja vista que este 

Juízo deve ter a absoluta certeza que o objeto da transação não envolve 

áreas de propriedade de outrem, sendo certo que não é lícito as partes 

acordarem acerca de posse, divisão ou demarcação sobre área Estatal. 

Prazo: 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96437 Nr: 361-54.2018.811.0050

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bonifácio José Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA 

- OAB:21.473-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de usucapião movida por Bonifácio José Tavares

2. Juntou-se aos autos declaração de óbito do autor, conforme consta à fl. 

168.

3. Analisando o pedido de fl. 169, determino a suspensão do feito nos 

termos do artigo 313, I, do CPC

4. Tendo em vista que o advogado do autor informou não possuir contato 

com possíveis herdeiros, INTIMEM-SE possíveis interessados por edital 

conforme preconiza o art. 313, §2º, II, do CPC.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60110 Nr: 1093-45.2012.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓIROS 

PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISMAR DE AZEVEDO CABRAL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, querendo, 

proceda o preparo da Cartas Precatória expedida nos presentes autos, às 

fls. 72 (a qual se encontra na contra-capa do feito), bem como para 

retira-la e promover sua distribuição junto ao Juízo Deprecado, 

comprovando nos autos, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64264 Nr: 2298-75.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS IRASE MACHADO DOS SANTOS, 

HÉLIO MACHADO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para, a fim de que seja intimada 

a parte exequente, na pessoa de seus advogados, via DJE, para, 

querendo, procedam o preparo das Cartas Precatórias expedida nos 

presentes autos, respectivamente, às fls. 72 a 74 (as quais se encontram 

na contra-capa do feito), bem como para retiras-la e promoverem sua 

distribuição junto ao Juízo Deprecado, comprovando nos autos, no prazo 

legal. Nada mais.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000424-62.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADJOVAN AMADOR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 

através dos patronos constituídos, para que no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos, ACERCA DO INTEIRO TOR DA CERTIDÃO DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA ACOSTADO EM FS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79107 Nr: 319-73.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBSON PEREIRA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103799 Nr: 3684-67.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOMES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL LEIANE VIEIRA - 

OAB:24.945/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, JOSE GOMES DE CAMPOS, 

na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se 

nos autos sobre o PARECER MINISTERIAL acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86628 Nr: 4891-72.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAWAN IRO PRATES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87858 Nr: 556-73.2017.811.0050

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARILDO BATISTELA, SEMEAGRO 

COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -ME, BATISTELA & MARTINELLI 

LTDA - EPP, MALUAH JOIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261/MT, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - 

OAB:8.250-B/MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79307 Nr: 441-86.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. COMÉRCIO E TRANSPORTES DE 

COMBUSTÍVEL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18975 Nr: 2716-91.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO FREIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75512 Nr: 2450-55.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha
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 Cod. Proc.: 99499 Nr: 1782-79.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTIM RAIMUNDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Vistos.

Constata-se às f. 162 e 165 o cumprimento integral da decisão proferida 

às f. 140-141, eis que confirmada a informação de que a documentação 

aportada às f. 76-86 referia-se a condenação relatada no PEP extinto 

(código 79447).

Portanto, diante da concordância tácita das partes em relação ao cálculo 

de pena ulterior, eis que não há informação de impugnação nos autos, 

HOMOLOGO o cálculo de pena expedido às f. 153.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao recuperando para 

conhecimento, nos termos do artigo 41, inciso XVI, da LEP.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para a 

progressão em 16/12/2018, eis que o recuperando encontra-se cumprindo 

o regime fechado recluso no ergástulo local.

Após, colha-se o parecer ministerial para fins de progressão para o 

regime semiaberto.

Intime-se o recuperando e seu advogado constituído.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 104417 Nr: 3998-13.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos.

Trata-se de guia executiva provisória de pena privativa de liberdade em 

que figura como reeducando José Carlos Francisco da Silva, condenado à 

pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial 

fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, do Lei de 

Drogas (cf. guia provisória de f. 03).

Após a formação deste executivo, o Ministério Público requereu a 

elaboração do cálculo de pena, dentre outras diligências (f. 84).

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Sem maiores delongas, defiro os pleitos ministeriais de f. 84.

Assim, proceda-se à elaboração do cálculo de pena de acordo com as 

informações constantes da guia executiva provisória de f. 03.

Após, intimem-se as partes para, querendo, apresentarem impugnação ao 

cálculo de pena, sob pena de concordância tácita.

Com as manifestações ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para deliberações.

Sem prejuízo, certifique-se acerca do trânsito em julgado da ação penal de 

código 96178, em trâmite perante o Juízo da Primeira Vara desta Comarca, 

para que possibilite o aporte da guia de execução definitiva.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 104244 Nr: 3915-94.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599

 Vistos.

Trata-se de guia executiva provisória de pena privativa de liberdade em 

que figura como reeducando Jeferson Araujo da Silva, condenado à pena 

de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do 

crime previsto no artigo 33, caput, do Lei de Drogas (cf. guia provisória de 

f. 03).

Após a formação deste executivo, o Ministério Público requereu a 

elaboração do cálculo de pena, dentre outras diligências (f. 61).

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Inicialmente, desentranhe-se a guia executiva aportada à f. 04 por ser ato 

processual dúplice ao juntado à f. 03, certificando-se nos autos.

Sem maiores delongas, defiro os pleitos ministeriais de f. 61.

Assim, proceda-se à elaboração do cálculo de pena de acordo com as 

informações constantes da guia executiva provisória de f. 03.

Após, intimem-se as partes para, querendo, apresentarem impugnação ao 

cálculo de pena, sob pena de concordância tácita.

Com as manifestações ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para deliberações.

Sem prejuízo, certifique-se acerca do trânsito em julgado da ação penal de 

código 93422, em trâmite perante este Juízo, para que possibilite o aporte 

da guia de execução definitiva.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 104246 Nr: 3917-64.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON TAVARES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599

 Vistos.

Trata-se de guia executiva provisória de pena privativa de liberdade em 

que figura como reeducando Robson Tavares Santana, condenado à pena 

de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do 

crime previsto no artigo 33, § 1º, do Lei de Drogas (cf. guia provisória de f. 

03).

Após a formação deste executivo, o Ministério Público requereu a 

elaboração do cálculo de pena, dentre outras diligências (f. 83).

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Inicialmente, desentranhe-se a guia executiva aportada à f. 04 por ser ato 

processual dúplice ao juntado à f. 03, certificando-se nos autos.

Sem maiores delongas, defiro os pleitos ministeriais de f. 83.

Assim, proceda-se à elaboração do cálculo de pena de acordo com as 

informações constantes da guia executiva provisória de f. 03.

Após, intimem-se as partes para, querendo, apresentarem impugnação ao 

cálculo de pena, sob pena de concordância tácita.

Com as manifestações ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para deliberações.

Sem prejuízo, certifique-se acerca do trânsito em julgado da ação penal de 

código 93422, em trâmite perante este Juízo, para que possibilite o aporte 

da guia de execução definitiva.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 82018 Nr: 1951-37.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS HELONEIDE BRITO LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO VAGNER PERTUSSATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, ANDERSON ELIAS SIEBERT - OAB:18.591-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUIS ALMEIDA - 

OAB:7732

 Vistos.

De início, considerando que na data aprazada para realização da 

audiência a Magistrada Titular da Vara está afastada para tratamento de 

saúde, redesigno a solenidade para o dia 29/08/2019, às 15h30min.

Justifico o agendamento da audiência para data longínqua em razão do 

disposto do art. 1.342, § 3º da CNGC, o qual dispõe que o substituto legal 

despachará somente em casos urgentes, o que não é o caso do presente 

feito.

 Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.
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Sem prejuízo, indefiro o requerimento de f. 167, em razão da intimação do 

requerido ter como finalidade o comparecimento à audiência designada 

para prestar depoimento pessoal, nos termos do art. 385, §1º do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98592 Nr: 1393-94.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA MIRANDA NAZARETH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS - ACIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÔNIA SANTUZZI ZUCCOLOTTO 

BATISTA - OAB:8.728/RO, VALDECIR BATISTA - OAB:4.271/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059/MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133/MT

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência a 

Magistrada Titular da Vara está afastada para tratamento de saúde, 

redesigno a solenidade para o dia 29/08/2019, às 14h30min.

Justifico o agendamento da audiência para data longínqua em razão do 

disposto do art. 1.342, § 3º da CNGC, o qual dispõe que o substituto legal 

despachará somente em casos urgentes, o que não é o caso do presente 

feito.

 Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101033 Nr: 2514-60.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DE ARRUDA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MARINALVA RAMOS RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Vistos.

Trata-se de guia executiva provisória de liberdade em que figura como 

reeducando Juliano de Arruda Costa, condenado à pena de 08 (oito) anos 

de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no 

artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código 

Penal (cf. guia provisória de f. 03).

Com a prolação do despacho inicial (f. 25), houve a elaboração do cálculo 

de pena às f. 26.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial impugnou o referido cálculo (f. 

27).

A Defesa apresentou petição às f. 28.

Com o cálculo expedido às f. 30, o reeducando apresentou petição às f. 

31-42; o órgão ministerial apresentou manifestação às f. 44v.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Com efeito, considerando o aporte do julgamento proferido perante a 

Colenda 2ª Câmara Criminal do E. TJMT (f. 35-41), em que houve a reforma 

parcial da condenação do reeducando no que tange à fixação do regime 

fechado para o semiaberto, determino seja expedido o competente alvará 

de soltura em favor do reeducando Juliano de Arruda Costa, devidamente 

qualificado nos autos, devendo ser colocado imediatamente em liberdade, 

salvo se por outro motivo tiver que permanecer preso.

Outrossim, designo a audiência admonitória para a data de 

__04____/_____12____/___2018____, às ___08____h____15_____min, 

que será realizada na sala de audiências deste Juízo para fins de fixação 

das condições do regime semiaberto.

No ato do cumprimento do alvará de soltura, deverá o(a) Oficial(a) de 

Justiça intimar o recuperando acerca da audiência ora designada, 

advertindo-o que o não comparecimento injustificado poderá acarretar na 

decretação de sua prisão.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 61957 Nr: 2972-87.2012.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA PRÓ-SILO SOCIEDADE SIMPLES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A DALACOSTA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR 

DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Favero - OAB:10.262-B, Luciana cristina Martins Trevisan - 

OAB:11.955-B

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência a 

Magistrada Titular da Vara está afastada para tratamento de saúde, 

redesigno a solenidade para o dia 29/08/2019, às 15 horas.

Justifico o agendamento da audiência para data longínqua em razão do 

disposto do art. 1.342, § 3º da CNGC, o qual dispõe que o substituto legal 

despachará somente em casos urgentes, o que não é o caso do presente 

feito.

 Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65418 Nr: 3446-24.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORILDES EMILIA KLEIN, PAULO ROBERTO 

KLEIN, MARCIA BARELLA KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7591, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18.293/MT

 Vistos.

Diante o teor do documento de f. 188v, defiro o pedido de f. 188 e, via de 

consequência, proceda-se às diligências necessárias para alteração do 

polo ativo da presente demanda, bem como proceda as futuras 

publicações conforme requerido às f. 189.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98879 Nr: 1515-10.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Ante o exposto, pairando dúvidas acerca das provas produzidas nestes 

autos, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e com fundamento no artigo 

386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu SILVANO 

ALVES, devidamente qualificado nos autos, da imputação contida na 

denúncia de f. 02, por invocação do princípio “in dubio pro reu”.Desse 

modo, revogo a custódia cautelar do réu, para determinar seja expedido o 

ALVARÁ DE SOLTURA em favor de Silvano Alves, já qualificado nos 

autos, devendo indicar seu endereço atualizado nos autos e ser colocado 

imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo tiver que 

permanecer preso.Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações devidas.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti
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 Cod. Proc.: 80207 Nr: 883-52.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência a 

Magistrada Titular da Vara está afastada para tratamento de saúde, 

redesigno a solenidade para o dia 06/08/2019, às 14 horas.

Justifico o agendamento da audiência para data longínqua em razão do 

disposto do art. 1.342, § 3º da CNGC, o qual dispõe que o substituto legal 

despachará somente em casos urgentes, o que não é o caso do presente 

feito.

 Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 67454 Nr: 1429-78.2014.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORILDES EMILIA KLEIN, MARCIA BARELLA KLEIN, 

PAULO ROBERTO KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, JOSE FABIO P. FERRARINI - OAB:14.864/MT, RODRIGO 

CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18.293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência a 

Magistrada Titular da Vara está afastada para tratamento de saúde, 

redesigno a solenidade para o dia 29/08/2019, às 13h30min.

Justifico o agendamento da audiência para data longínqua em razão do 

disposto do art. 1.342, § 3º da CNGC, o qual dispõe que o substituto legal 

despachará somente em casos urgentes, o que não é o caso do presente 

feito.

 Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000321-55.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR CAMILO ROMBALDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ISAAC SOUZA OAB - GO49589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DA CRUZ SOTT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000321-55.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Terça-feira, 27 de Novembro de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-95.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RODRIGUES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000437-95.2017.8.11.0050 Nome: ANA MARIA RODRIGUES ROCHA 

Endereço: Avenida Ceará, Qd. 349, 01, : Jardim das Palmeira, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: BANCO BRADESCO 

S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, 

VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 CERTIDÃO Nos termos da 

legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este 

feito a fim de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da petição da parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, 

Terça-feira, 27 de Novembro de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001443-06.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL QUIRINO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1001443-06.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço válido em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Terça-feira, 27 de Novembro de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000719-96.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BASSO CANALE OAB - RS47034 (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR DE AGUIAR (REQUERIDO)

ARGEMIRO LOCATELI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000719-96.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ 199.879,27 ESPÉCIE: [Intimação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261) POLO ATIVO: Nome: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA Endereço: AVENIDA ABRAMO RANDON, 770, INTERLAGOS, 
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CAXIAS DO SUL - RS - CEP: 95055-010 POLO PASSIVO: Nome: 

ARGEMIRO LOCATELI Endereço: MT 170 KM 150, S/N, GLEBA JAU 23, 

ZONA RURAL, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 Nome: PAULO CEZAR 

DE AGUIAR Endereço: FAZENDA AGUIAR, ZONA RURAL, CAMPO VERDE 

- MT - CEP: 78840-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento das 

custas e taxa judiciária de distribuição da presente Carta Precatória, posto 

que só consta nos autos as guias de diligência do Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). CAMPO VERDE, 27 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138479 Nr: 10041-94.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astor Sehn-Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os autos para a parte 

Autora, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139168 Nr: 10477-53.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os autos para a parte 

Autora, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116636 Nr: 5608-81.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Medeiros Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os autos para a parte 

Autora, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116804 Nr: 5719-65.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WD Compressores e Bomba Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os autos para a parte 

Autora, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132480 Nr: 7164-84.2017.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

OAB:14384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os autos para a parte 

Autora, manifestar-se acerca da resposta do Ofício 573/2018, no prazo 

de 15 (quinze)dias, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30785 Nr: 891-36.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos da Silva Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:18678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, no prazo de 10(dez) dias, indicar bens 

disponíveis do executado, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76811 Nr: 1772-08.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tokyo Marine Brasil Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio de Combustiveis Ciaverde Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI 

- OAB:MT/16943-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos PARA A PARTE AUTORA manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se ainda tem algum requerimento a fazer nos autos, em 

especial em razão do alvará com o comprovante de depósito de fls. 85/86, 

sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35009 Nr: 1549-26.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Aparecido de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da S. I. de 

Almeida - OAB:MT7355A, Fábio Moreira Pereira - OAB:9405, 

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio Barcelos - OAB:14258-A

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a PARTE REQUERIDA a fim de que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste quanto a devolução de valores 

depositados deferida na sentença, devendo informar os dados bancários 

para a transferência da quanti caso requeira tal devolução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79964 Nr: 333-25.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo Di Rezende Bernardes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Carlos Hernandez, Oliveira Melo 

Engenharia e Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO DI REZENDE BERNARDES 

- OAB:18396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Di Rezende 

Bernardes - OAB:18.396/GO, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 Nos termos da legislaçaõ vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, indicar bens 

disponíveis do executado, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6199 Nr: 545-32.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augustinho Refati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kahlil Emmanuel Alves 

Fernandes - OAB:12536/MT,  Paulo Robson Prat i  - 

OAB:13083/OAB/MT

 Através da presente INTIMO o advogado Paulo Robson Prati, inscrito na 

OAB/MT sob o nº. 13083/MT, para proceder à devolução destes autos, 

bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34678 Nr: 1217-59.2011.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neiva Salete Testa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A CEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luiz Pereira - 

OAB:OAB/MT 18.473-A

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a PARTE REQUERIDA a fim de que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informe os dados bancários para a devolução 

dos valores bloqueados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28650 Nr: 2751-09.2009.811.0051

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KJCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMdBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, José Antônio Farias - OAB:7487-A, Juliano 

Ferreira Roque - OAB:42736/PR, Kleverson Fermino - OAB:35587/PR

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação das partes, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribual Federal da 1ª Região, requerendo 

o que entender de direito, sob pena arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139037 Nr: 10373-61.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os autos para a parte 

Autora, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139042 Nr: 10378-83.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os autos para a parte 

Autora, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143969 Nr: 2197-59.2018.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Martins de Freitas Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CIENTIFICAR TERCEIROS INTERESSADOS da existência e do 

teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial a 

seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

Resumo da Inicial: MARIA DE FATIMA DE JESUS, qualificada nos autos, 

propôs a ABERTURA DE INVENTÁRIO, dos bens deixados por JOSÉ 

MARTINS DE FREITAS FILHO, falecido, ab intestato, no dia 25/12/2017, 

deixando bens a inventariar. Desse modo, requer, seja a peticionária, Srª. 

MARIA DE FATIMA DE JESUS, já qualificada acima, nomeada para o cargo 

de inventariante, sob compromisso, bem como, seja, após a apresentação 

das primeiras declarações, determinada a citação dos demais herdeiros e 
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da Fazenda Pública para acompanhar os termos da presente ação, nos 

termos do art. 616 do CPC, sendo herdeiros os seguintes: 1. ANA ROSA 

BARROS DE FREITAS, brasileira, residente e domiciliada na Barragem do 

Rio Flores, Rua do Campo, casa nº 06, no município de Joselândia/MA; 2. 

JOSE MARTINS DE FREITAS, brasileiro, residente e domiciliado na 

Barragem do Rio Flores, Rua do Campo, casa nº 06, no município de 

Joselândia/MA; Requer-se a concessão de prazo para apresentação das 

primeiras declarações (art. 617 parágrafo único do CPC), nos termos da 

lei. por fim, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

em sua integralidade, nos termos da Declaração de Hipossuficiência 

Econômica anexa consoante preconizam os artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil. Dá-se à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), apenas para fins de alçada. Campo Verde/MT, 16 de março de 

2018.

Despacho/Decisão: Vistos etc. DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, bem como DEFIRO a abertura do inventário. NOMEIO 

como inventariante a requerente MARIA DE FÁTIMA DE JESUS, que deverá 

prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, do NCPC) e as 

primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 620, NCPC). 

Apresentadas as primeiras declarações, CITEM-SE o cônjuge, herdeiros, e 

legatários, se houverem, bem como INTIMEM-SE as Fazendas Públicas 

Estadual, Municipal e Federal para que, havendo interesse, se manifestem 

sobre o presente feito.No ato da citação deverá ser entregue para cada 

um dos citandos, além de uma via da exordial, uma via das primeiras 

declarações, a rigor do que dispõe o art. 629, § 3°, do NCPC. ATENTE-SE a 

Secretaria para encaminhar copia às Fazendas Públicas, nos termos do § 

4º, do referido artigo.EXPEÇA-SE, ainda, edital de publicação para 

conhecimento de terceiros dos termos do presente inventário (art. 259, III, 

do NCPC). Após, CERTIFICADA a ocorrência das citações e intimações, 

ABRA-SE vistas às partes em cartório para se manifestarem sobre as 

primeiras declarações, consoante estabelece o art. 627 do NCPC.DEVERÁ 

a Fazenda Pública indicar o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras 

declarações, que constem de seu cadastro, no prazo do art. 629, do 

NCPC. Não havendo impugnações a que se refere o art. 627 do NCPC, 

DETERMINO a avaliação dos bens existentes, expedindo-se o competente 

mandado, salvo se a Fazenda Pública concordar com o valor atribuído aos 

bens pela inventariante e não houver incapaz entre as partes (art. 633 do 

NCPC). Acostado aos autos o laudo de avaliação, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 635), devendo a 

secretaria observar o seguinte: a) Havendo impugnação do laudo, 

deverão os autos ser remetidos à conclusão;b) Aceita a avaliação, 

DEVERÁ a inventariante ser intimada para apresentar as últimas 

declarações (art. 636 do NCPC). Em seguida, INTIMEM-SE os envolvidos 

para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem-se nos autos 

(art. 637 do NCPC). Após, deverá ser comprovado nos autos o cálculo do 

tributo, devendo ser ouvidas as partes, no prazo de 05 (cinco) dias. Em 

seguida, a fazenda Pública (art. 638 do NCPC). Havendo o pagamento das 

dívidas vencidas e exigíveis habilitadas na forma do art. 642 do NCPC ou 

declaradas nas primeiras e últimas declarações, FACULTO às partes a 

possibilidade de formularem pedido do quinhão, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 647 do NCPC), ou desde já apresentarem o plano de partilha. 

Cumpridas tais determinações e comprovado o recolhimento do ITCMD, 

voltem-me os autos conclusos. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde - MT, 06 de abril de 

2018. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Deumari Fraga da Silva, 

digitei.

Campo Verde, 23 de novembro de 2018

Leonésio Gonsalves de Resende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3096 Nr: 219-43.2001.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS GALDINO DAMATO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AUTO PEÇAS GALDINO DAMATO LTDA, 

CNPJ: 24777088000110. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da PARTE EXECUTADA, em lugar incerto e não 

sabido, para, querendo, CONTRARRAZOAR o recurso de apelação 

interposto pelo Exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho/Decisão: Vistos e examinados, Encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, consignadas as nossas 

homenagens. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Deumari Fraga da Silva, 

digitei.

Campo Verde, 26 de novembro de 2018

Leonésio Gonsalves de Resende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71114 Nr: 112-13.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J Cardoso da Silva & Cia Ltda, Joilson Cardoso 

da Silva, Maria Rita Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a busca de valores no sistema BACENJUD tornou-se 

inexitoso; que, INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob 

pena de SUSPENSÃO da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11243 Nr: 760-37.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rondofértil Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gelson Luiz Gall de Oliveira - 

OAB:3966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernandi De Col - 

OAB:6381/MT

 Certifico que, as buscas de bens nos sistemas BACENJUD e RENAJUD 

tornaram inexitosos. É o que me cumpre.

INTIMO da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

INDIQUE bens penhoráveis ou requeira as diligências que entender 

pertinentes, sob pena de SUSPENSÃO da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79259 Nr: 4059-41.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volnei Presa, Rute Marques Presa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cesar Manoel - 

OAB:17.799, Nelson Manoel Júnior - OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona rural, devendo ser emitida Guia de 

D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

penhora, avaliação e intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74985 Nr: 4010-34.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 
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Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanilson Domingos de Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

providenciar o seu preparo e distribuição na Comarca de Tangará da 

Serra - MT, ou promova o recolhimento das custas de distribuição, nos 

termos do artigo 389 da CNGC/TJMT, c/c. Artigo 15, § 4º da Resolução 

03/2018/TJMT/TP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27232 Nr: 1330-81.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pinhatti Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Ferreira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomendes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:OAB/MT 9.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karolaine F. de Freitas - 

OAB:10.101/MT

 INTIMO a parte exequente, a fim de obter o cumprimento da carta 

precatória expedida para a comarca de Paranatinga/MT, uma vez que já 

decorreram mais de 02 (dois) anos da sua expedição. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88264 Nr: 241-13.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caldeira Lobo e Ottoni Advogados S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Antenor Baum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS BARROS 

OTTONI - OAB:16.785/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 INTIMO a parte executada, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias e por meio de simples petição, comprove eventual 

impenhorabilidade ou existência de excessiva indisponibilidade de ativos 

financeiros (art. 854, §2º, NCPC) , conforme cópia do extrato do Bacenjud 

juntado na Ref. 80.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74996 Nr: 4023-33.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cléia Gonçalves da Silva Porto ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Vieira Beltrão - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Molina Porto - 

OAB:12790-A

 INTIMO a parte executada, na pessoa de seu advogado, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias e por meio de simples petição, comprove eventual 

impenhorabilidade ou existência de excessiva indisponibilidade de ativos 

financeiros (art. 854, §2º, NCPC), conforme extrato do Bacenjud juntado 

às fls. 67/68. Valor bloqueado: R$ 1.901,56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35056 Nr: 1596-97.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Rogerio Signorini, Signorini & Apolinário 

Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a 03 (três) diligências na zona urbana (01 JUPIARA e 02 

CENTRO), devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81711 Nr: 1663-57.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Ivonei Tochetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Marcelo Spínola da Rosa 

- OAB:13.731 OAB/MT

 Processo nº 1663-57.2014.811.0051 – Código nº 81711

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155668 Nr: 6716-77.2018.811.0051

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANGELICA DE JESUS SILVA, Cpf: 

62167125356, Rg: 0455584820124, Filiação: Antonia Cordeiro Silva e 

Domingos Vieira de Jesus, data de nascimento: 17/12/1994, brasileiro(a), 

natural de Altamira do Maranhao-MA, casado(a), garçonete, Telefone 

66-99697-7537. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA VÍTIMA SRª. ANGELICA DE JESUS SILVA, 

ACERCA DAS R. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, restando demonstrado que o 

comportamento do Requerido causa prejuízos à Ofendida, e sendo 
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necessário resguardar sua integridade física e mental, com fundamento no 

art. 22, II e III, IV e V, da Lei 11.340/06, defiro o pedido formulado na 

exordial para DETERMINAR que:1. O Requerido se abstenha de se 

aproximar da Ofendida em distância inferior a 500 (quinhentos) metros, 

sob pena de desobediência.2. O Requerido deverá se abster, ainda, de 

tentar contato com a Requerente e familiares, por qualquer meio de 

comunicação.3. A restrição de aproximação vale, ainda, para a os 

seguintes locais: Restaurante Manga Verde e ENFETEC, a fim de 

preservar a sua integraidade física e psicológica.4. Suspensão da posse 

e restrição do porte de armas, se existente.5. INDEFIRO o pedido de 

afastamento do agressor do lar, pois, segundo consta nos autos o casal 

já está separado de fato.OFICIE-SE ao ilustre Delegado de Polícia e ao 

Comandante da Polícia Militar local, a fim de que, nos termos do art. 10, 

parágrafo único, da Lei 11.340/06, fiscalizem o atendimento às 

providências ora determinadas, tomando as medidas legais cabíveis em 

caso de descumprimento pelo Requerido.NOTIFIQUE-SE o Representante 

do Ministério Público, nos termos do art. 19, § 1º, da Lei 

11.340/06.INTIMEM-SE a Requerente e o Requerido desta 

decisão.Advirta-se ainda o Requerido que o não cumprimento de qualquer 

das restrições que lhe foram impostas poderá acarretar na decretação de 

sua prisão preventivaconforme faculta o art. 20 da Lei 11.340/06. Ainda, 

poderá incorrer nas penas do artigo 24-A da Lei Lei 11.340/06.O presente 

feito independerá do pagamento de custas, nos termos do art. 28 da Lei 

11.340/06.CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, INCLUSIVE NO PLANTÃO 

JUDICIAL E PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, CASO 

NECESSÁRIO, VALENDO A PRESENTE COMO MANDADO.Às 

providências.Campo Verde/MT, 9 de novembro de 2018.Caroline 

Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BRUNO MATHEUS 

FERNANDES GOMES, digitei.

Campo Verde, 14 de novembro de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 152134 Nr: 5360-47.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Rafik Moraes Delgado OU Lucas Rafyk 

Moraes Delgado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Ante o exposto, RECEBO a denúncia oferecida pelo Parquet, devendo o 

Acusado ser citado e intimado para a audiência de instrução e julgamento 

que designo para o dia 22 de janeiro de 2019, às 15h30min (horário oficial 

de MT), ocasião em que será o Acusado interrogado, na forma do artigo 

57 da Lei nº. 11.343/06.Cite-se o Acusado dos termos da ação, 

intimando-o para a audiência de instrução e julgamento.Intimem-se o 

Representante do Ministério Público, o Advogado e as Testemunhas 

arroladas pelas partes, observando a necessidade da expedição de 

Cartas Precatórias, caso algumas das partes ou testemunha resida fora 

da Comarca, cientificando as partes acerca desta expedição.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 151031 Nr: 5003-67.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Rafik Moraes Delgado OU Lucas Rafyk 

Moraes Delgado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Autos n° 5003-67.2018.811.0051 (151031)

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

O Acusado LUCAS RAFIK MORAES DELGADO (ou Lucas Rafyk Moraes 

Delgado), devidamente citado, ofereceu resposta por meio de Advogado 

constituído, postergando a apresentação de suas razões de defesa.

O expediente adotado pela Defesa do Acusado serve também para 

demonstrar a inexistência de qualquer das hipóteses arroladas no art. 397 

do CPP, todas referentes a manifesta impropriedade da pretensão punitiva 

estatal.

Equivale a dizer que não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

do Acusado, na forma do referido artigo.

Sob a ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo 

inexistir qualquer dos vícios elencados no art. 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 

decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

 Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, e inexistindo 

qualquer defeito processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não 

pela Defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

DEFIRO a produção da prova testemunhal, única requerida pelas Partes.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de janeiro de 

2019, às 16h30min (horário oficial de MT).

Intime-se o Representante do Ministério Público, o Advogado, o Acusado, 

as Vítimas e as Testemunhas arroladas pelas partes, observando a 

necessidade da expedição de Cartas Precatórias, caso algumas das 

partes ou testemunha resida fora da Comarca, cientificando as partes 

acerca desta expedição.

Requisite-se o acusado.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, por se tratar de réu preso, inclusive pelo 

Oficial de Justiça plantonista, caso necessário.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Às providências

Campo Verde/MT, 23 de novembro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81513 Nr: 1524-08.2014.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCRdS, DMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herbert Rezende da Silva - 

OAB:OAB/MT 16773/0

 Autos n° 1524-08.2014.811.0051 (81513)

Estupro de Vulnerável

Despacho.

Vistos etc.

Diante da necessidade de adequar a pauta de audiência deste juízo, 

REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para realizar-se no dia 

14 de Março de 2019, às 13:30 horas de Mato Grosso.

Cientifiquem-se o Representante do Ministério Público, da Vítima, dos 

Acusados, o Advogado e as Testemunhas arroladas pelas partes, da 

redesignação e nova data de audiência.

 Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de Novembro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 154578 Nr: 6298-42.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeth Mateus Filho, Robervan Padrice Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6298-42.2018.811.0051 (154578)

Carta Precatória

Decisão.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta precatória, uma vez que de acordo com os 

requisitos legais.

 Designo audiência para interrogatório da acusada ELIZETH MATEUS 

FILHO para realizar-se no dia 06 de dezembro de 2018, às 18h00min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 532 de 1025



Intime-se a Acusada.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado 

constituído pela Acusada, via DJE, caso houver.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de outubro de 2018

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010547-41.2011.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

THAIME DANIELA BUENO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON PEREIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO(A))

 

Decorrido o prazo para pagamento voluntário sem o efetivo pagamento, 

impulsiono o feito a fim de intimar o autor para dar o andamento necessário 

ou requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011172-36.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI MENDES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Diante do comprovante de pagamento constante nos autos, impulsiono o 

feito a fim de intimar o autor para que se manifeste e requeira o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001090-60.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a 

parte autora na pessoa de seu procurador, para, no prazo legal 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000549-93.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA RK LTDA. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INA ELISA DA SILVA FISS OAB - RS84909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Canarana (IMPETRADO)

Município de Canarana (IMPETRADO)

 

Vistos Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar, impetrado 

por AGROPECUÁRIA RK LTDA em face da autoridade coatora SADI 

ANTÔNIO TURRA, Secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de 

Canarana/MT. A impetrante aduziu que é pessoa jurídica constituída com o 

objetivo específico de cultivar soja e milho, além de explorar a atividade 

agropecuária e o registro de seu instrumento constitutivo na Junta 

Comercial do Estado se deu em 25/04/2018 sob o n.º 51201589976. 

Relatou que na constituição da empresa, para o pagamento das 2.542,100 

quotas sociais, as quais têm o valor global de R$ 2.542.100,00, os sócios 

integralizaram, além de alguma quantia em dinheiro, os imóveis descritos 

na inicial, da comarca de Canarana. Aduziram ainda que ao requererem as 

guias de recolhimento de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, 

teria o Secretário de Finanças da municipalidade noticiado que a referida 

operação haveria tributação. Diante de tais asserções, pugnou o 

impetrante pela concessão de liminar para que a impetrada promova a 

emissão da guia de pagamento do Imposto de Transmissão de Bens 

Imóveis – ITBI, com reconhecimento de imunidade sobre a operação de 

integralização dos imóveis de matrícula 4.155. 5.551, 5.552, 5.553, 17.138 

e 17.1762 no patrimônio da impetrante , independentemente do valor 

constante na planta genérica de valores utilizada pelo Município de 

Canarana/MT para estes bens. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

É cediço dizer que, em sede de mandado de segurança, para a 

concessão da segurança pleiteada, é necessário verificar se, de fato há o 

direito líquido e certo. Acerca da liquidez e certeza do direito, é correto 

afirmar que este consiste no fato de ser dispensada a dilação probatória 

dos fatos em que se pauta o pedido. Sendo que, conforme já dito pelo 

Ministro Luiz Fux o “titular do direito líquido e certo aquele que demonstrar, 

desde o ajuizamento da ação, a incontestabilidade do seu direito, mediante 

prova pré-constituída, em regra, consubstanciada em prova documental 

ou prova documentada, como v.g., uma justificação ou uma produção 

antecipada.”. Nesta senda, em uma análise de cognição sumária, 

sobretudo os documentos atrelados, não vislumbro a relevância 

necessária ao deferimento do pedido liminar. Pelo que se vê, não está a 

autoridade a negar, infundadamente, a isenção do ITBI, haja vista que no 

parecer de fls. 47-verso/50, consta: “[...] Em segundo lugar, como já citado 

no parecer, há entendimentos jurisprudenciais e interpretações 

doutrinárias de que na realização ou integralização de capital social o ITBI 

deve incidir sobre o valor do imóvel que exceder ao capital a ser 

integralizado. (...) Nesse sentido, caso o valor do imóvel a ser transferido 

seja igual ou até inferior ao valor do capital a ser integralizado, entende-se 

que não haverá incidência de ITBI, porém se o valor do imóvel transferido 

exceder ao valor a ser integralizado, neste caso haverá incidência de ITBI 

no valor que exceder. Quanto às alegações de que o entendimento do 

parecer não está adequado com a questão ora debatida, que não há 

incidência de ITBI sobre bens imóveis incorporados, que a Administração 

deve praticar o ato sem a liberdade de atuação, ou com mínima liberdade, 

característica de um ato vinculado, tais argumentos não se sustentam no 

presente caso, pois, como visto, há correntes divergentes, tanto que há 

um recurso no STF pendente de julgamento, inclusive com repercussão 

geral, conforme bem citou o próprio requerente, o que, por si só rechaça 

os argumentos do requerente. Assim , o correto é aplicar a ISENÇÃO do 

ITBI (ou não incidência) apenas no valor que está sendo integralizado dos 

imóveis, com a consequente incidência do referido imposto no valor dos 

imóveis que exceder a integralização do capital.”. Ademais, tal tema já 

tornou-se matéria de repercussão geral no Supremo, assim, descrevo a 

ementa do Relator Min. Marco Aurélio: “IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI 

– IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 

2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO 

OBSERVADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – 

REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a 

controvérsia alusiva ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de 

Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da 

empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, 

considerado o preceito do artigo 156, § 2º, inciso I, da Carta Federal.” (RE 

796376 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 05/03/2015, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 

20-03-2015 ) Deste modo, a imunidade tributária prevista na primeira parte 

do inciso II do § 2º do art. 156 da Constituição Federal de 1988 impede a 

incidência do imposto de transmissão de bens imóveis "inter vivos" 

somente sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota do 
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capital social. Contudo, sobre o valor do imóvel incorporado que excede o 

limite do capital social a ser integralizado ou da própria cota do sócio 

respectivo, haverá incidência do tributo. Nesse sentido: RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.407.916 - SC (2013/0332843-0) RELATOR : MINISTRO 

BENEDITO GONÇALVES RECORRENTE: LUSFRAMA PARTICIPAÇÕES 

SOCIETÁRIAS LTDA ADVOGADO TIAGO MENDONÇA E OUTRO(S) 

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA ADVOGADO : CARLOS 

SIMAS ROCHA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ITBI. ACÓRDÃO 

RECORRIDO QUE DECIDE QUE A IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, 

I, DA CF/88 É LIMITADA AO VALOR DO CAPITAL SOCIAL A SER 

INTEGRALIZADO. REVISÃO.IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA RECURSAL. 

RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.DECISÃO. Trata-se de 

recurso especial interposto por Lusframa Participações Societárias Ltda., 

com fulcro nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão 

do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (fl. 

117):TRIBUTÁRIO - ITBI - INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS PARA 

INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA – 

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 156, § 2º, INCISO II, DA CF/1998) VALOR 

DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO E 

DAS COTAS DOS SÓCIOS RESPECTIVOS -IMUNIDADE QUE ALCANÇA – 

APENAS O LIMITE DO CAPITAL E DAS COTAS INTEGRALIZADAS COM 

IMÓVEIS – EXCEDENTE SUJEITO À TRIBUTAÇÃO - SENTENÇA 

REFORMADA. A imunidade tributária prevista na primeira parte do inciso II 

do § 2º do art. 156, da Constituição Federal de 1988 impede a incidência 

do imposto de transmissão de bens imóveis "inter vivos" somente sobre o 

valor do imóvel necessário à integralização da cota do capital social. Valer 

dizer, sobre o valor do imóvel incorporado que excede o limite do capital 

social a ser integralizado ou da própria cota do sócio respectivo, haverá 

incidência do tributo. Os embargos de declaração foram rejeitados, 

conforme ementa de fl. 146.No apelo especial (fls. 198-225), a parte 

recorrente,preliminarmente, alega violação do art. 535 do CPC, ao 

argumento de que o acórdão recorrido foi contraditório, pois, ao mesmo 

tempo que reconhece a imunidade tributária, deixa de deferir a pretensão 

da empresa impetrante. Quanto ao juízo de reforma, aduz que o Tribunal 

de origem julgou válido ato de governo federal contestado em face dos 

arts. 36 e 37 do CTN. Defende, em suma, que a imunidade do ITBI de que 

trata o art. 36 , I, do CTN, relativa à transferência de imóveis dos sócios 

para a pessoa jurídica, não está limitada ao valor do capital a ser 

integralizado. Nessa toada, afirma que "aincidência e consequente 

exigência do imposto de transmissão sobre bens imóveis dos bens dos 

sócios para a empresa ora recorrente é contrária à norma infralegal que 

regula os critérios deste imunidade, sendo que as mesmas NÃO IMPÕEM 

LIMITE AO VALOR DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO" (fl. 215). Sem 

contrarrazões (Certidão à fl. 232). Juízo positivo de admissibilidade às fls. 

240-241. O Ministério Público opina pelo não provimento do recurso 

especial (fls. 257-258). É o relatório. Passo a decidir. Conforme relatado, a 

sustenta o recorrente que a imunidade do ITBI relativa à transferência de 

bens imóveis do sócios para a pessoa jurídica não está limitada ao valor 

do capital social a ser integralizado. Sobre o tema, decidiu o Tribunal de 

origem que a imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição 

Federal restringe-se ao valor necessário à integralização do capital social 

subscrito pelo sócio, devendo ser tributada a transferência imobiliária 

referente à quantia que exceder o montante do capital a ser integralizado 

ou da própria cota do sócio respectivo. Veja-se (fls.125-126):[...] ODMIR 

FERNANDES, comentando o disposto nos art. 36 e 37 do Código Tributário 

Nacional, registrou que "o art. 36 do Código Tributário Nacional - CTN trata 

da imunidade específica do tributo e somente se aplica ao imposto sobre a 

transmissão inter vivos, de competência municipal. Essa imunidade deve 

ser estudada em conjunto com o art.156, § 2º, I, da Constituição Federal 

de 1988.[...] Na ensinança de ROQUE ANTONIO CARRAZZA, "o ITBI 

também não pode incidir 'sobre a transmissão de bens ou direitos 

incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, 

nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, 

incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses 

casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda 

desses bens e direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento 

mercantil' (art. 156, § 2º, I, da CF" (Curso de direito constitucional tributário. 

20 Ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 760/761). [...] Todavia, a imunidade 

tributária não é ampla e irrestrita, mas apenas em relação ao valor do 

imóvel suficiente à integralização do capital social, vale dizer, se o capital 

social a ser integralizado é de R$ 10.000,00, por exemplo, e o valor do 

imóvel incorporado ao patrimônio para pessoa jurídica para a realização 

desse capital é R$ 30.000,00, o imposto sobre a transmissão de bens 

(ITBI) não incidirá tão somente a importância de R$ 10.000,00. Isso porque 

a intenção do legislador constituinte, ao estabelecer a imunidade do ITBI 

sobre imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, destinados à 

integralização do capital social, foi a de facilitar a instituição/criação de 

novas sociedades e a movimentação de bens que representassem o 

capital exigido para tal finalidade, e não a de criar mecanismos a fim de 

que os sócios transferissem para o patrimônio da pessoa jurídica imóveis 

de valor superior àquele necessário à integralização do capital social, e 

assim ficar totalmente imunes à tributação. [...] Desse modo, como se viu, 

a apelada não tem direito à imunidade do ITBI na forma pretendida, ou seja, 

sobre o valor total de cada um dos imóveis incorporados ao patrimônio da 

pessoa jurídica, mas apenas sobre o valor da parte deles que é 

necessária à integralização do capital social, não podendo exceder o valor 

de cada cota social integralizada com imóveis. O excedente é tributável. 

Ponderados esses elementos, não é possível vislumbrar a contradição 

apontada pela recorrente, uma vez que o Tribunal a quo rechaçou a 

pretensão exordial, de obter o reconhecimento da imunidade do ITBI 

relativa à transferência de imóveis cujo montante exceda a quantia relativa 

à integralização do capital social e, por isso, denegou a ordem. Afasto, 

portanto, a alegada violação do art. 535 do CPC. Quanto ao juízo de 

reforma, consoante apontado pelo parquet, verifica-se que a 

fundamentação adotada pelo acórdão recorrido é eminentemente 

constitucional, insuscetível de revisão pela via do recurso especial. A par 

disso, observa-se que o inciso I do art. 36 do CTN apenas reproduz o 

preceito constitucional inserido no art. 156, § 2º, inciso I, primeira parte, da 

Carta Política, no que se refere à imunidade do ITBI "sobre a transmissão 

de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em 

realização de capital", cuja interpretação, na instância excepcional, 

compete, exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do 

artigo 102, inciso III, da Constituição Federal. Ante o exposto, nego 

seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 16 

de dezembro de 2013. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES. Relator 

(Ministro BENEDITO GONÇALVES, 19/12/2013). Do mesmo modo, discorre 

o autor Kiyoshi HARADA (ITBI - Doutrina e Prática, 2ª edição. ISBN: 

9788597007886. EDIÇÃO DIGITAL, p. 90): A “transmissão de bens ou 

direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de 

capital”, de que cuida o texto constitucional, significa que os bens imóveis 

são dados em pagamento do capital subscrito. É preciso que haja 

correspondência entre o valor dos bens imóveis a serem incorporados e o 

valor do capital subscrito a ser integralizado. Se o valor dos bens imóveis 

é insuficiente, nada impede a sua complementação em dinheiro. Se, ao 

contrário, o valor dos bens imóveis superar o valor do capital subscrito a 

ser integralizado, deverá a diferença ser objeto de tributação pelo ITBI. O 

pagamento há de ter correspondência com o conteúdo da obrigação. Se 

for uma obrigação por quantia certa, não haverá que se cogitar de 

pagamento por um valor abaixo ou acima dela. Aliás, o inciso I do art. 36 

do CTN prescreve com todas as letras: “Art. 36. Ressalvado o disposto no 

artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou 

direitos referidos no artigo anterior: I – quando efetuada sua incorporação 

ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito”.” 

Ademais, registro, por fim, que não aponta a impetrante a negativa da 

administração pública em não imuniza-la do pagamento do imposto, 

somente que os impetrados estão cobrando o valor excedente, portanto, 

legítimo quando ultrapasse a cota realizada, como já entendeu a Suprema 

Corte. Portanto, à míngua dos documentos atrelados à inicial, o fumus boni 

iuris restou ausente. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar, uma 

vez ausentes os requisitos legais. Notifique-se a autoridade impetrada a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações que julgue 

necessárias. Nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei 12.016/2009, 

cientifique-se o órgão de representação judicial do Município de 

Canarana/MT. Devendo ser encaminhada cópia da inicial sem documentos 

para que, querendo, ingresse no feito. Sendo tudo cumprido, prestadas ou 

não as informações, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 12 do alusivo diploma 

legal, se manifeste. Oportunamente, volvam-se os autos conclusos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000154-04.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GUTIERRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIMITRI MELLO MINUCCI OAB - MT13215/B (ADVOGADO(A))

MARCIO MORAES LOPES OAB - MT22612/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Aqui se tem ação de busca e apreensão, ajuizada por Banco 

Bradesco Financiamentos S.A em desfavor de Antônio Gutierres, ambos 

qualificados na inicial. Ressai da inicial que as partes entabularam um 

contrato de financiamento, no valor de R$ 17.973,12 (dezessete mil e 

novecentos e setenta e três reais e doze centavos). Em garantia à dívida, 

o devedor alienou fiduciariamente ao requerente o veículo tipo automóvel 

descrito na exordial. Foi realizado parcelamento em 24 vezes, com 

vencimento final datado para 18.08.2019, entrementes, a parte devedora 

teria pagado somente até a parcela vencida em 18.11.2017, tendo sido 

constituída em mora, conforme notificação extrajudicial juntada com a 

inicial. Diante disso, o requerente pugnou pela concessão de liminar de 

busca e apreensão e a posterior procedência do pedido, com a 

condenação da parte ré em honorários de sucumbência. Recebida a 

inicial, foi deferida a liminar e expedido mandado de busca e apreensão. 

Realizada a diligência pelo Oficial de Justiça, restou o ato frutífero, tendo 

sido o requerido devidamente citado e o veículo apreendido e entregue ao 

fiel depositário indicado pelo requerente. Por conseguinte, a parte ré 

apresentou contestação, aduzindo a nulidade da notificação extrajudicial 

remetida em seu endereço, eis que teria sido recebida por terceiro, bem 

como comunicado ao banco autor a mudança de endereço, requerendo, 

portanto, a extinção do feito sem julgamento do mérito. Em id: 14436698, o 

requerente apresentou réplica à contestação, impugnando in totum os 

argumentos lançados pela parte requerida. Vieram os autos conclusos. É 

O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil estabelece que a ação comporta julgamento 

antecipado do mérito quando desnecessária a produção de outras provas. 

Verifica-se tal situação nos presentes autos, razão pela qual passa-se ao 

julgamento antecipado da lide. As partes celebraram contrato, contraindo o 

réu no bônus da aquisição do valor requerido e o ônus de paga-lo à 

credora. Contudo, no curso das prestações requerido deixou de cumprir 

suas obrigações contratuais e, mediante da notificação extrajudicial 

enviada pela credora, o devedor quedou-se inerte, constituindo assim a 

mora. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

aduzindo ilegalidade do ato constritivo, porquanto a notificação 

extrajudicial remetida pela credora teria sido recebida em endereço e por 

pessoa diversa da do devedor. Tais argumentos já estão superados, 

consoante decisão inicial proferida (id: 13345288), eis que este Juízo já 

elucidou a desnecessidade da notificação ser recebida pessoalmente pelo 

devedor, bastando que o AR seja remetido ao endereço informado pelo 

devedor quando da formulação do contrato, sendo que desse mesmo 

modo dispõe o artigo 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69. De outra senda, 

tangente ao pleito de assistência judiciária gratuita realizado pelo devedor, 

verifica-se que razão não lhe assiste. O pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita não comporta acolhimento tendo em vista que 

não há prova colacionada aos autos indicando a insuficiência financeira 

por parte da ré. É indispensável que a afirmação da parte esteja 

corroborada com inequívoca demonstração de frágil situação econômica, 

a ponto de ser considerado o benefício da justiça gratuita. Não há, 

contudo, documento algum que comprove a suposta situação de 

dificuldade financeira. Assim, atendendo-se a petição inicial os requisitos 

enumerados na legislação pertinente, além de ficar devidamente 

comprovado o inadimplemento e a constituição em mora da parte ré, a 

procedência do pleito é medida que se impõe. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o 

mérito e julgo procedente o pedido, para consolidar a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem apreendido nas mãos do autor. Condeno 

a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, 

consoante o disposto do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil. 

P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000213-89.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. BENSI - ME (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO BENSI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Impulsiono os autos ao requerente para que se 

manifeste nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal, tendo em 

vista a certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID 16479116) Canarana-MT, 27 

de novembro de 2018 ISADORA MARIA DE SOUZA BRITO Técnico (a) 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60819 Nr: 1491-79.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élson Antonio Ferreira - 

OAB:6501B-MT, PANMELLA CRISTINA SOUZA BARBOSA - 

OAB:23.245/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINE MINUZI - OAB:14631

 Vistos etc.

Vistas as partes para memoriais sucessivamente em 15 (quinze) dias, 

após concluso para sentença.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58603 Nr: 127-72.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTÔNIO POZZOBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Farias Zampa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO AUGUSTO SANTOS DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 20.350

 Vistos, etc.

Considerando a convocação deste Magistrado no curso “O Juiz e os 

desafios do processo coletivo”, que será realizado nos dias 05 a 07 de 

dezembro de 2018 na sede da Enfam na cidade de Brasília-DF, redesigno 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 13 de dezembro de 2018 

às 14h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 50270 Nr: 1888-12.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELICA BORGES GUIMARÃES, Aline Borges 

Guimaraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a convocação deste Magistrado no curso “O Juiz e os 

desafios do processo coletivo”, que será realizado nos dias 05 a 07 de 

dezembro de 2018 na sede da Enfam na cidade de Brasília-DF, redesigno 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 12 de dezembro de 2018 
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às 14h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56682 Nr: 2285-37.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidia Goldschmidt Francesquet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a convocação deste Magistrado no curso “O Juiz e os 

desafios do processo coletivo”, que será realizado nos dias 05 a 07 de 

dezembro de 2018 na sede da Enfam na cidade de Brasília-DF, redesigno 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 12 de dezembro de 2018 

às 14h10min (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57791 Nr: 2843-09.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSIMAR FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a convocação deste Magistrado no curso “O Juiz e os 

desafios do processo coletivo”, que será realizado nos dias 05 a 07 de 

dezembro de 2018 na sede da Enfam na cidade de Brasília-DF, redesigno 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 12 de dezembro de 2018 

às 13h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67192 Nr: 1623-05.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA FIGUEIREDO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:OAB/2.376, LUIZ CAMARGO DE BRUM - OAB:OAB/GO 25292, 

MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:OAB/MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a convocação deste Magistrado no curso “O Juiz e os 

desafios do processo coletivo”, que será realizado nos dias 05 a 07 de 

dezembro de 2018 na sede da Enfam na cidade de Brasília-DF, redesigno 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 12 de dezembro de 2018 

às 13h50min (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3680 Nr: 950-42.2000.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Alvorada Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Alberto Tomm, Viviane Maria Favreto 

Tomm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Donizeti Nunes - 

OAB:2420-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SÉRGIO ROBERTO 

ROCHA RENZ, para devolução dos autos nº 950-42.2000.811.0029, 

Protocolo 3680, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000392-23.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. S. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que para devidos fins que a quilometragem a ser 

percorrida para o cumprimento da diligência do mandado é de 4 zonas 

urbanas (ida e volta), perfazendo o valor de R$ 51,80 (cinquenta e um 

reais e oitenta e centavos), a ser pago conforme portaria de nº 053/16 

devendo ser recolhido 2 (duas) guias do respectivo valor pois o referente 

mandado é cumprido em dois oficiais. Deverá ser gerada a guia de 

pagamento de diligência do Oficial de Justiça, no sítio eletrônico do 

TJMT/PJe, devendo ser encaminhado o comprovante de pagamento para 

este Juízo. Canarana-MT, 15 de outubro de 2018. Magda Wisch Oficiala de 

Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 14672 Nr: 395-78.2007.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florides Rosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Houve sentença proferida em grau recursal, a qual transitou em julgado.

Devidamente cientes, as partes nada manifestaram.

 Assim sendo, não havendo pedidos a serem analisados, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50898 Nr: 2219-91.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA PORFÍRIO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Houve sentença proferida em grau recursal, a qual transitou em julgado.

Devidamente cientes, as partes nada manifestaram.

 Assim sendo, não havendo pedidos a serem analisados, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
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 Cod. Proc.: 25805 Nr: 3615-79.2010.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PIRES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohor - 

OAB:2.376/MT, FABIO ROBERTO UCKER - OAB:13315, Kátia 

Alessandra Fávero Alves - OAB:167929/SP, Moacir Jesus Barboza - 

OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a comprovação de levantamento de valores (fls. 157/158) e 

inexistindo pedidos a serem analisados, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 19296 Nr: 27-98.2009.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Natalino da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Houve julgamento em segunda instância, do qual o requerido encontra-se 

ciente (fl. 187).

 No mais, intime-se o requerente do teor do julgado.

 Em seguida, inexistindo pedidos a serem analisado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 70980 Nr: 4175-40.2018.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA - OAB:, 

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - OAB:OAB/MT 19171/O

 Vistos, etc.

1. Presentes os indícios de autoria e de materialidade, recebo a denúncia 

em todos os seus termos e para todos os efeitos legais contra Fernando 

Batista dos Santos, qualificado nos autos, pela prática, em tese, dos 

crimes capitulados no artigo 14 da Lei 10.826/2003 e artigo 121, §2º, 

incisos II e IV do Código Penal.

 2. Cite-se o denunciado para que ofereça resposta à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396, do CPP), momento em que 

poderá arguir preliminares e alegar o que interessar à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, inclusive especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas (art. 396-A, do CPP).

3. Diante do teor do Provimento n.º 30/2008 – CGJ, determino que o oficial 

de justiça indague ao denunciado se pretende constituir advogado ou que 

lhe seja nomeado um defensor público ou dativo, fazendo-se necessário 

constar na certidão esta informação.

4. Em não sendo ofertada a defesa por advogado constituído ou havendo 

a informação acima citada no sentido de que o denunciado não tenha 

condições de constituir um advogado, o que deverá ser certificado, 

nomeio, desde já, o defensor público, que terá outros 10 (dez) dias para 

tal mister. Com a certidão, a intimação do defensor público deverá ser 

imediata, sem necessidade de nova conclusão dos autos.

5. Comunique-se ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de 

origem o recebimento da denúncia, bem como a alimentação do banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).

6. Acolho os requerimentos do Ministério Público às fls. 79. Assim, 

intime-se a autoridade policial para que junto aos autos os laudos periciais 

concernentes à vítima (fls. 47) e a arma de fogo (fls. 35) no prazo de 10 

(dez) dias.

 6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68318 Nr: 2486-58.2018.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDIS & OSTROSKI LTDA EPP, JOEL SEBASTIÃO 

BERNARDIS, ELIANE FELIPE BERNARDIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:OAB/SP 315.700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte Autora na pessoa de seu Procurador Dr. 

Cleber Costa Gonçalves dos Santos para que retire a Certidão de Agravo 

solicitada que encontra -se pronta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16725 Nr: 2459-61.2007.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:Mat. 2139680

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador FABRICIO GONÇALVES DA SILVEIRA, para 

que, com urgência, tome as providências cabíveis, no sentido de 

regularizar junto a Receita Federal do Brasil o CPF - Cadasto de Pessoa 

Física do Requerente,Sr. Antonio Ribeiro, considerando alerta no Sistema 

Eprecweb do TRF1ª Região, a fim de possibilitar a expedição do 

respectivo RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63194 Nr: 2794-31.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO BORTOLON JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GONÇALVES DE ALMEIDA, MAIZA 

LUIZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Eidilaine Carla Vilela Carrijo - OAB:OAB/MT 

23681-B, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a informação do Juízo Deprecado, fls. 314, nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) via DJE, na 

pessoa de seu Procurador Leoveral Francisco Lopes e Aliciane , Eidilaine 

Carla Vilela Carrijo, para no prazo de 10(dez) dias providencie o 

recolhimento das custas processuais referentes a distribuição da Carta 

Precatória no Juízo da 1ª Vara Civel da Comarca de Catalão-GO sob 

número 5463756.84.2018.8.09.0029, bem como, 02 (duas) diligências - 

urbana, para o cumprimento do mandado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000361-03.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA NARDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA NARDAO OAB - MT0019224A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Autos nº 1000361-03.2018.8.11.0029 Vistos etc. A sentença dispensa 

relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do necessário. 
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Decido. Trata-se de execução por quantia certa movida em face da 

Fazenda Pública Estadual, objetivando o exequente o recebimento de 

honorários advocatícios dativos, embasada por Certidão. Citada a 

Fazenda Pública para opor embargos a mesma quedou-se inerte. 

CERTIFICO a parte exequente depositou em juízo as Certidões originárias. 

Assim, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente na inicial, 

para fixar o valor devido pelo executado na importância de R$ 4.482,55 

(quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco 

centavos). Publicada no sistema PJe. Intimem-se as partes. EXPEÇA-SE 

ofício requisitório ao Estado de Mato Grosso, conforme previsão do art. 

910, do Código de Processo Civil, para realização do pagamento na ordem 

de apresentação deste e à conta do respectivo crédito observando-se o 

disposto no art. 100 da Constituição Federal. Após a expedição da RPV e 

a confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos 

para a extinção. Cumpra-se. Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de 

direito para apreciação e homologação, para efeito do disposto no artigo 

40 da Lei 9099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em 

sistema. Canarana, 07 de novembro de 2018. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000353-26.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Autos nº 1000353-26.2018.8.11.0029 Vistos etc. A sentença dispensa 

relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do necessário. 

Decido. Trata-se de execução por quantia certa movida em face da 

Fazenda Pública Estadual, objetivando o exequente o recebimento de 

honorários advocatícios dativos, embasada por Certidão. Citada a 

Fazenda Pública para opor embargos a mesma quedou-se inerte. 

CERTIFICO a parte exequente depositou em juízo as Certidões originárias. 

Assim, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente na inicial, 

para fixar o valor devido pelo executado na importância de R$ 8.307,46 

(oito mil trezentos e sete reais e quarenta e seis centavos). Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se as partes. EXPEÇA-SE ofício requisitório ao 

Estado de Mato Grosso, conforme previsão do art. 910, do Código de 

Processo Civil, para realização do pagamento na ordem de apresentação 

deste e à conta do respectivo crédito observando-se o disposto no art. 

100 da Constituição Federal. Após a expedição da RPV e a confirmação 

do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos para a 

extinção. Cumpra-se. Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de direito 

para apreciação e homologação, para efeito do disposto no artigo 40 da 

Lei 9099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença 

derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. 

Canarana, 07 de novembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000343-79.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Autos nº 1000343-79.2018.8.11.0029 Vistos etc. A sentença dispensa 

relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do necessário. 

Decido. Trata-se de execução por quantia certa movida em face da 

Fazenda Pública Estadual, objetivando o exequente o recebimento de 

honorários advocatícios dativos, embasada por Certidão. Citada a 

Fazenda Pública para opor embargos a mesma quedou-se inerte. 

CERTIFICO a parte exequente depositou em juízo as Certidões originárias. 

Assim, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente na inicial, 

para fixar o valor devido pelo executado na importância de R$ 8.068,59 

(oito mil sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos). Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se as partes. EXPEÇA-SE ofício requisitório ao 

Estado de Mato Grosso, conforme previsão do art. 910, do Código de 

Processo Civil, para realização do pagamento na ordem de apresentação 

deste e à conta do respectivo crédito observando-se o disposto no art. 

100 da Constituição Federal. Após a expedição da RPV e a confirmação 

do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos para a 

extinção. Cumpra-se. Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de direito 

para apreciação e homologação, para efeito do disposto no artigo 40 da 

Lei 9099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença 

derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. 

Canarana, 07 de novembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000277-02.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALDANI NARDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Autos nº 1000277-02.2018.8.11.0029 Vistos etc. A sentença dispensa 

relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do necessário. 

Decido. Trata-se de execução por quantia certa movida em face da 

Fazenda Pública Estadual, objetivando o exequente o recebimento de 

honorários advocatícios dativos, embasada por Certidão. Citada a 

Fazenda Pública para opor embargos a mesma quedou-se inerte. 

CERTIFICO a parte exequente depositou em juízo as Certidões originárias. 

Assim, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente na inicial, 

para fixar o valor devido pelo executado na importância de R$ 5.379,06 

(cinco mil trezentos e setenta e nove reais e seis centavos). Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se as partes. EXPEÇA-SE ofício requisitório ao 

Estado de Mato Grosso, conforme previsão do art. 910, do Código de 

Processo Civil, para realização do pagamento na ordem de apresentação 

deste e à conta do respectivo crédito observando-se o disposto no art. 

100 da Constituição Federal. Após a expedição da RPV e a confirmação 

do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos para a 

extinção. Cumpra-se. Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de direito 

para apreciação e homologação, para efeito do disposto no artigo 40 da 

Lei 9099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença 

derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. 

Canarana, 07 de novembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000344-64.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JHENNIFER THAIS DE SOUZA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Autos nº 1000344-64.2018.8.11.0029 Vistos etc. A sentença dispensa 

relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do necessário. 

Decido. Trata-se de execução por quantia certa movida em face da 

Fazenda Pública Estadual, objetivando o exequente o recebimento de 

honorários advocatícios dativos, embasada por Certidão. Citada a 

Fazenda Pública para opor embargos a mesma quedou-se inerte. 

CERTIFICO a parte exequente depositou em juízo as Certidões originárias. 

Assim, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente na inicial, 

para fixar o valor devido pelo executado na importância de R$ 5.379,06 

(cinco mil trezentos e setenta e nove reais e seis centavos). Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se as partes. EXPEÇA-SE ofício requisitório ao 

Estado de Mato Grosso, conforme previsão do art. 910, do Código de 

Processo Civil, para realização do pagamento na ordem de apresentação 

deste e à conta do respectivo crédito observando-se o disposto no art. 

100 da Constituição Federal. Após a expedição da RPV e a confirmação 
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do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos para a 

extinção. Cumpra-se. Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de direito 

para apreciação e homologação, para efeito do disposto no artigo 40 da 

Lei 9099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença 

derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. 

Canarana, 07 de novembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000119-44.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GOLDONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GOLDONI OAB - MT0017464S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Autos nº 1000119-44.2018.8.11.0029 Vistos etc. A sentença dispensa 

relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do necessário. 

Decido. Trata-se de execução por quantia certa movida em face da 

Fazenda Pública Estadual, objetivando o exequente o recebimento de 

honorários advocatícios dativos, embasada por Certidão. Citada a 

Fazenda Pública para opor embargos a mesma quedou-se inerte. 

CERTIFICO a parte exequente depositou em juízo as Certidões originárias. 

Assim, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente na inicial, 

para fixar o valor devido pelo executado na importância de R$ 5.008,32 

(cinco mil oito reais e trinta e dois centavos). Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se as partes. EXPEÇA-SE ofício requisitório ao Estado de Mato 

Grosso, conforme previsão do art. 910, do Código de Processo Civil, para 

realização do pagamento na ordem de apresentação deste e à conta do 

respectivo crédito observando-se o disposto no art. 100 da Constituição 

Federal. Após a expedição da RPV e a confirmação do levantamento dos 

valores, retornem os autos conclusos para a extinção. Cumpra-se. 

Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de direito para apreciação e 

homologação, para efeito do disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 07 de 

novembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000241-57.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUCCAS RODRIGUES GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCCAS RODRIGUES GOMES OAB - MT0022216A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Autos nº 1000241-57.2018.8.11.0029 Vistos etc. A sentença dispensa 

relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do necessário. 

Decido. Trata-se de execução por quantia certa movida em face da 

Fazenda Pública Estadual, objetivando o exequente o recebimento de 

honorários advocatícios dativos, embasada por Certidão. Citada a 

Fazenda Pública para opor embargos a mesma quedou-se inerte. 

CERTIFICO a parte exequente depositou em juízo as Certidões originárias. 

Assim, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente na inicial, 

para fixar o valor devido pelo executado na importância de R$ 6.275,57 

(seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). 

Publicada no sistema PJe. Intimem-se as partes. EXPEÇA-SE ofício 

requisitório ao Estado de Mato Grosso, conforme previsão do art. 910, do 

Código de Processo Civil, para realização do pagamento na ordem de 

apresentação deste e à conta do respectivo crédito observando-se o 

disposto no art. 100 da Constituição Federal. Após a expedição da RPV e 

a confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos 

para a extinção. Cumpra-se. Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de 

direito para apreciação e homologação, para efeito do disposto no artigo 

40 da Lei 9099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em 

sistema. Canarana, 07 de novembro de 2018. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000150-98.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALDANI NARDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO(A))

GABRIELA NARDAO OAB - MT0019224A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Autos nº 1000150-98.2017.8.11.0029 Vistos etc. A sentença dispensa 

relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do necessário. 

Decido. Trata-se de execução por quantia certa movida em face da 

Fazenda Pública Estadual, objetivando o exequente o recebimento de 

honorários advocatícios dativos, embasada por Certidão. Citada a 

Fazenda Pública para opor embargos a mesma, pugnou pelo regular 

prosseguimento do feito, haja vista não ser considerar o caso de 

embargar, nos termos do art. 535 do NCPC. Determinou a apresentação e 

depósito original do título de crédito na secretaria do Juizado. CERTIFICO a 

parte exequente depositou em juízo as Certidões originárias. Assim, 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente na inicial, para 

fixar o valor devido pelo executado na importância R$ 1.669,44 (um mil, 

seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). 

Publicada no sistema PJe. Intimem-se as partes. EXPEÇA-SE ofício 

requisitório ao Estado de Mato Grosso, conforme previsão do art. 910, do 

Código de Processo Civil, para realização do pagamento na ordem de 

apresentação deste e à conta do respectivo crédito observando-se o 

disposto no art. 100 da Constituição Federal. Após a expedição da RPV e 

a confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos 

para a extinção. Cumpra-se. Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de 

direito para apreciação e homologação, para efeito do disposto no artigo 

40 da Lei 9099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em 

sistema. Canarana, 01 novembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-24.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR NEI PEZZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZUPPANI TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

MARCOS VINICIUS DE SOUZA ALELUIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALESSANDRO RIOS OAB - GO20396 (ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 1000088-24.2018.8.11.0029 Vistos. Dispensado o relatório 

na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. O embargante opôs, dentro do 

prazo legal, embargos de declaração, contra a r. sentença prolatada 

nesses autos, fazendo pedido de reconsideração. Decido. Compulsando 

os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no 

tocante à análise explicitada no comando judicial invectivado. Quanto à 

pretendida reconsideração para revisão da decisão embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado. Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, 

mas os rejeito, por entender inexistentes na espécie, as hipóteses 

legalmente admitidas para o manejo destes (obscuridade, ambigüidade, 

contradição ou omissão), ex vi do disposto no artigo 1.022 do Novo Código 

de Processo Civil, devendo permanecer o comando judicial atacado tal 

como está lançado. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 

40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e 

intimação em sistema. Canarana, 07 de novembro de 2018. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-15.2018.8.11.0029
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Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA FURLAN BECKER DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000108-15.2018.8.11.0029 VISTOS. Dispensado o relatório. 

Decido. Trata-se de embargos de declaração interposto contra decisão 

proferida no presente feito, na qual a Embargante apresenta pedido de 

reconsideração. Decido. Compulsando os autos, vislumbro que razão 

assiste ao Embargante, no que tange a alegação de que a peça de 

impugnação apresentada foi tempestiva. Diante disso, opino pelo 

CONHECIMENTO dos Embargos Declaratórios opostos, para suprimir a 

palavra não do segundo parágrafo da sentença, substituindo-a pelo 

seguinte texto: “Apenas registro que a reclamante apresentou impugnação 

no prazo legal.” Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, ex 

vi do disposto no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, devendo 

permanecer o restante do comando judicial tal como está lançado. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença 

derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. 

Canarana, 07 de novembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-84.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE DE CASSIA MURAROTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOTZ & DEBASTIANI LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO(A))

MELCHIOR FULBER CAUMO OAB - MT9918/O (ADVOGADO(A))

 

1000084-84.2018.8.11.0029 Visto. Homologo a desistência da presente 

ação, manifestada no ID do documento: 16509334, para os fins do artigo 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do C.P.C., sem resolução do mérito, no que lhe diz respeito. Sem 

custas, transitada em julgado, ao arquivo, com as formalidades de praxe. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença 

derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. 

Canarana, 14 de novembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010023-03.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROBRAZ ELETROELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Processo nº: 8030283-90.2014.811.0002 Visto. A parte reclamante 

devidamente intimada do teor da certidão inserida no movimento 14766892, 

se manteve inerte. A legislação processual civil em vigor é clara ao 

disciplinar os modos de extinção do processo sem resolução de mérito, e, 

dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código 

de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando, por 

não praticar os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias. Extingo o feito sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Cátia Simone Branco Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em 

sistema. Canarana, 14 de novembro de 2018. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-82.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIA FERNANDES DE MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1000067-82.2017.8.11.0029 Visto. A parte reclamante 

devidamente intimada do teor da certidão inserida no movimento 14767949 

, se manteve inerte. A legislação processual civil em vigor é clara ao 

disciplinar os modos de extinção do processo sem resolução de mérito, e, 

dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código 

de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando, por 

não praticar os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias. Extingo o feito sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Cátia Simone Branco Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em 

sistema. Canarana, 14 de novembro de 2018. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-58.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA ROCKENBACH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO ROTH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1000131-58.2018.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Diante do 

cumprimento da obrigação demonstrada pela reclamada, conforme 

documentos apresentados aos autos julgo extinto o feito, com fulcro no 

art. 924, II, do NCPC. Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença 

derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. 

Canarana, 14 de novembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-12.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON LEITE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN OAB - MT9299/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

DANILO SOUZA SILVA 35043723890 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1000147-12.2018.8.11.0029 Vistos. Dispensado o relatório 

na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/1995. Passo ao julgamento antecipado 

da lide, em vista da desnecessidade de produção de prova em Audiência 

(art. 355, I, do CPC). Das Preliminares Preliminar de Ilegitimidade Passiva No 

tocante a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela reclamada, 

rejeito-a de plano, haja vista a responsabilidade solidária que se 
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estabelece entre o vendedor e o fabricante na cadeia de consumo, nos 

termos do art. 18 do CDC. Trata-se, sim, de responsabilidade solidária, 

prevista no parágrafo único do art. 7º, parágrafo único do CDC e do art. 

25 do mesmo codex. Exclusão Do Polo Passivo Conforme consta nos 

autos, acostado no ID movimento 14869988, a parte Autora desistiu de 

prosseguir com este pleito em relação da 2ª reclamada, requerendo a 

exclusão desta parte do polo passivo da presente demanda. Sem mais 

preliminares, passo ao mérito. Mérito Trato de ação de conhecimento – rito 

da Lei n.º 9.099/1995 – em que a parte Autora requer a condenação da 

parte Ré a restituir a quantia paga pelo produto que apresentou vício de 

adequação (celular), pois os aplicativos abriam sem que fosse tocado na 

tela, bem como busca a compensação pelo dano moral que alega ter 

suportado. De início, verifica-se que a relação jurídica entre as partes é 

advinda de contrato de compra e venda de produto, estando sujeito aos 

ditames da legislação do Consumidor. In casu, resta perfeitamente 

caracterizada a condição do reclamante como consumidor e das 

empresas reclamadas como fornecedoras, nos ditames dos arts. 2º e 3º 

do CDC. O pedido objeto do presente processo está baseado no art. 18 do 

Código de Defesa do Consumidor, no qual dispõe que os fornecedores 

respondem pelos vícios de qualidade e quantidade dos produtos que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor. Dessa forma, a pretensão do reclamante está 

condicionada à responsabilidade do fornecedor por vício do produto, 

razão pela qual passo a verificar se restaram configurados os elementos 

que possam fundamentar a obrigação de reparação de dano pelo alegado 

vício. Destaco que, apesar de visar equilibrar a relação jurídica existente 

entre consumidor e fornecedor, por entender que aquele é a parte 

vulnerável - art. 4º, I e III da Lei nº. 8.078/90 -, diante da capacidade 

técnica, econômica e jurídica do fornecedor, certo é que a presunção de 

boa-fé existente nas relações de consumo em favor do consumidor não 

se apresenta iure et de iure (absoluta), devendo ser relativizada diante 

dos fatos e fundamentos contido nos autos, além das regras de 

experiência comum (art. 5º da Lei nº. 9.099/95) e impressão pessoal do 

Juiz, privilegiando a busca da verdade e, por conseguinte da Justiça (art. 

6º da Lei nº. 9.099/95) e mantendo o equilíbrio e harmonia no corpo social, 

fim precípuo do Direito. Assim, muito embora, a Lei n.º 8.078/90 assegure 

diversos instrumentos facilitadores do exercício dos direitos introduzidos 

por este diploma em nosso ordenamento jurídico, não quis o legislador 

favorecer a confecção de decisões injustas e desprovidas de um mínimo 

de elementos que possam embasar a atividade jurisdicional, ou seja, a 

chamada justa causa. A parte Autora busca a condenação da parte Ré a 

restituir-lhe os valores pagos e compensar-lhe o dano moral, por não ter 

realizado a substituição do produto por outro da mesma espécie, em 

perfeitas condições de uso. Contudo, o Autor não trouxe aos autos a 

prova que era imprescindível para demonstrar a existência de fato 

constitutivo de seu direito, ou seja, quanto ao fato específico de 

comprovação de ter encaminhado o aparelho para assistência ou qualquer 

documento contendo parecer técnico que ateste o vício alegado, – art. 

373, inciso I, do CPC. Ademais, a parte Autora não é hipossuficiente para 

produzir prova da demonstração do vício, caberia a essa desincumbir-se 

de seu ônus probatório. Nesse sentido é a jurisprudência: Ementa 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. COMPRA DE APARELHO CELULAR. DEFEITO NO DISPLAY. 

AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 

DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO. 1. A ausência de 

qualquer indício de prova a comprovar o defeito do produto e a sustentar a 

falha na prestação do serviço pela fornecedora afasta o dever de 

indenizar. 2. A imputação de responsabilidade civil, nos termos dos arts. 

186 e 927 do Código Civil, depende necessariamente da comprovação do 

ato ilícito, da culpa, do dano e do nexo de causalidade. 3. Ausentes os 

elementos necessários à imputação da responsabilidade civil, inexiste o 

dever de reparar. 4. Apelação conhecida e provida. 5. Unanimidade. 

Processo: APL 0091272014 MA 0009674-77.2010.8.10.0040, Relator: 

Ricardo Tadeu Bugarin Dualibe, Julgamento: 07/03/16, Órgão Julgador: 

Quinta Câmara Cível, TJ/MA. Neste mesmo sentido a jurisprudência pátria: 

Aquele que pretende a declaração judicial de um direito que alega possuir 

deve demonstrar a existência dos fatos que embasam tal pedido. O ‘onus 

probandi’ é uma consequência do encargo de afirmar. Entretanto, quem 

afirmou, e não provou, poderá sofrer as desvantagens decorrentes da 

omissão. (TJRS – APC 70004246559 – 15ª C.Cív. – Rel. Des. Vicente 

Barrôco de Vasconcellos – J. 26.02.2003). Assim, não dispõe o 

reclamante do direito à devolução da quantia paga pelo celular, posto que 

não restou demonstrado a extensão do vício no produto, pelo que, em 

decorrência de todo o exposto é também infundada a alegação de lesão à 

honra. Em assim sendo, o julgamento mais justo e equânime de acordo 

com o que consta dos autos, é a improcedência do pleito inicial. Diante do 

exposto, JULGO a presente demanda para: - EXTINGUIR o processo com 

fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC, e JULGAR IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na peça exordial; - HOMOLOGAR por sentença a 

desistência do prosseguimento desta demanda em relação a 2ª requerida, 

Danilo Souza Alves, conforme conta nos autos, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do C.P.C., extinguindo em relação a esta parte o processo sem 

resolução do mérito. A Secretaria proceda a exclusão da parte requerida 

DANILO SOUZA SILVA do polo passivo da demanda. Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia Simone Branco Andreatta 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos 

legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 21 de novembro de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-25.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO VICENTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000172-25.2018.8.11.0029 Visto. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Passo ao julgamento antecipado da 

lide, em vista da desnecessidade de produção de prova em Audiência (art. 

355, I, do CPC). Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Trata-se de ação de 

conhecimento com pedido de indenização por danos morais, em virtude de 

a parte Reclamada ter efetivado protesto de título da parte Autora no 

Cartório do 2º Ofício desta cidade, oriundos de débitos, junto a Fazenda 

Pública Municipal. Primeiramente registro que a parte Reclamada 

encaminhou o nome da parte Reclamante para protesto, mesmo após o 

pagamento realizado pela parte Autora, ainda que em atraso, por débitos 

de IPTU, que eram obrigações reconhecida de sua titularidade como 

contribuinte. De fato, é incontroverso a lavratura do protesto depois de já 

efetuado o pagamento há cerca de 02 (dois) anos. O protesto de título já 

pago ainda que em atraso configura dano moral. Assim já decidiu o STJ. In 

casu, houve prazo suficiente para que credor tomasse as medidas 

necessárias para registrar o pagamento e assim, evitar o constrangimento 

suportado pela Reclamante. Cumpre à Ré agir com a diligência necessária 

a impedir que equívocos possam acarretar prejuízo aos contribuintes 

como apresentado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a o protesto de título já pago gera, por si 

só, dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. Feitas as ponderações supra, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Em consequência do cumprimento da liminar já foi realizado o 

cancelamento do protesto. Pelo exposto, julgo procedente a pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito mencionado na 

inicial e; 2) condenar a Reclamada pagar ao Reclamante, a título de danos 

morais, R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo índice 

oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada 

pela Lei nº 11.960/09 (RE 870947 – STF). Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença 
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derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. 

Canarana, 21 de novembro 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000098-68.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MEIDER MANUEL LEISTER PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOR RODRIGUES FELICIANO OAB - MT24074/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS DE ABREU PEREIRA OAB - MT25169/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Reclamação nº 1000098-68.2018.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório 

a teor do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A matéria de fato controvertida nos 

autos foi exaustivamente demonstrada, sendo percorridos todos os atos 

processuais, culminando com a realização de audiência de Instrução e 

Julgamento. Da Revelia De início faz-se referência ao instituto da revelia 

que se impõe a Requerida, posto que, citada, tomou conhecimento da ação 

proposta e não compareceu à audiência de instrução e julgamento, ainda 

que tenha apresentado contestação, razão pela qual decreto sua revelia, 

bem como confissão quanto à matéria de fato. Nesse sentido é a 

inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” A 

aplicação do instituto da revelia mostra-se relativa, não acarretando por si 

só o julgamento de procedência da demanda, bem como enseja a 

apreciação do mérito da ação, não implicando na necessidade de 

desenterramento das peças e documentos acostados pela parte Ré. 

Mérito Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Trato de relação de consumo, na qual temos de um lado 

um consumidor e de outro o fornecedor. Estão, portanto, presentes os 

requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2o e 3o da Lei nº. 

8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1o e 2o do artigo 3o dessa 

Lei) de tal relação. A parte Autora se baseia em fato negativo, que em 

02/03/20108 não lhe foram disponibilizados os serviços de dados, em linha 

telefônica pré-paga, de sua titularidade, logo, de difícil prova, chamada de 

prova diabólica, incumbindo a parte Ré demonstrar a plena execução de 

seus serviços, conforme o artigo 373, inciso II, bem como pela inversão do 

ônus da prova, amparada no artigo 6º, VII, do CDC. Contudo, a Requerida 

não se desincumbiu de seu ônus probatório, ainda que tenha apresentado 

“prints” de tela demonstrando que os serviço foram devidamente 

prestados, pois conforme depoimento pessoal do Autor os prepostos da 

concessionária intercalavam informações ora alegando disponibilidade e 

uso dos serviços, ora reconhecendo a não utilização e negativa de 

cancelamento. Sabe-se ainda que tal prova, somente seria possível ser 

produzida pela prestadora de serviços e tais “prints” de tela dado o seu 

caráter unilateral, são desprovidos de valor absoluto de prova, ainda mais 

diante de farta produção de provas de fatos produzida nos autos em 

sentido contrário. Nesse contexto, é incontroversa a falha na prestados 

pela concessionária ré, que não disponibilizou o sinal de internet como se 

disponibiliza a fazer como fornecedora de serviços e ainda cobrou pelos 

serviços não prestados, não sendo demonstrado o reembolso ao 

consumidor/autor. Em que pese o descumprimento contratual, por si só, 

não ser suficiente pra ensejar prejuízo psicológico, in casu, para balizar o 

direito da demanda, com o permissivo dado ao juiz com os artigos 5º e 6º 

da Lei nº 9.099/95, pode o magistrado decidir o processo com liberdade 

para apreciar e valorar a provas de acordo com as regras de experiência 

comum ou técnica, adotando a decisão que reputar mais justa e equânime, 

de acordo com as particularidades do caso. Conforme consta nos autos a 

parte Requerente tinha sido recentemente contratada para atuar como 

Técnico em Segurança do Trabalho, junto a Saúde Indígena, sendo 

impossibilitada de bem prestar seu serviço em virtude de má prestação 

dos serviços de telefonia na região do interior do Mato Grosso, 

especificamente na região de Canarana. E, para melhor elucidar o caso 

passo a transcrever o depoimento pessoal da parte Autora. “Precisei de 

internet (de dados móveis) para coletar dados da aldeia, para iniciar um 

comunicado de acidente de trabalho acontecido com um funcionário que 

trabalha na aldeia. Por não ter torre de telefone na aldeia, a comunicação é 

feita através de wifi (através de comunicação WhatsApp), que é feito 

pedido de comprovação de acidente, diálogo com os caciques. Como eu 

tinha vindo recentemente para Canarana, não tinha internet na minha casa. 

Quando fiquei sabendo do acontecimento (acidente de trabalho na aldeia) 

precisando de internet fiz um pedido de antecipação de pacote de internet 

da Vivo, e a internet não chegou no celular. Fiz novamente outra 

antecipação e também não foi recebido. Liguei na Vivo pedi para cancelar 

a antecipação e fui informado que seria cancelado em 24 horas. Então, 

chamei o auxiliar administrativo que trabalha comigo, abasteci o veículo 

para ir até a aldeia para tirar as fotos, fazer gravação de áudio, conversar 

com as lideranças para comprovar que houve o acidente de trabalho. A 

empresa que trabalho cobra isso da gente, fiscalizar em que horário 

aconteceu o acidente. Tinha que enviar a documentação até no outro dia, 

fui para aldeia que fica a mais de 200 K m (duzentos) quilômetros daqui, 

na região de Querência. Quando voltei liguei novamente para Vivo para 

saber sobre o cancelamento e fui atendido de forma grosseira, me 

informando que eu usei a internet. Quando coloquei crédito no meu celular 

consumiu todo o crédito. Na hora fiquei muito revoltado com a situação. 

Seria muito mais fácil se eles tivessem entendido a situação do 

consumidor. Tentei baixar os áudios de cancelamento no site como 

orientado pelo atendente, mas só dava erro. A Vivo não disponibiliza todo 

esse arsenal que favorece o consumidor como é previsto nas 

propagandas no dia a dia e isso me incomodou bastante. Como eu recém 

tinha mudado eu não conhecia ninguém, e a maioria da população usa 

operadora Tim, devido ao serviço da Vivo ser muito ruim. Eu vejo a 

operadora Vivo como desonesta com o consumidor, faz propaganda, diz 

que disponibiliza 4G e não chega nem a 2G, não tem essa qualidade toda 

que diz ser ofertada pela operadora. E o que mais me revoltou é claro, 

foram os danos materiais, financeiros que eu tive. Como eu recém tinha 

começado a trabalhar aqui (2 meses), eu fiz um seletivo para técnico, 

porque eu não tinha conseguido um emprego na minha graduação de 

enfermeiro, eu tinha muito medo de perder esse serviço, eu não tinha nem 

a chave do escritório ainda, não tinha como me comunicar de outra forma. 

A operadora não me favoreceu com a internet, culpou meu telefone, não 

cancelou o pacote que eu não usei, isso é muito injusto, apesar de 

reconhecer que não utilizei. Fiquei desde a sexta feira a tarde até no outro 

dia sem internet, eu perdi interesse na operadora, devido a insatisfação 

que ele trouxe. Eu queria deixar bem claro que a maioria das pessoas que 

é danificada por esse sistema da Vivo em Canarana, a maioria delas não 

entra com processo deixa pra lá, porque é por 10, 20 reais, e eu cansei 

dessa situação e resolvi entra com a ação.” Corroborando a tese 

apresentada na peça inicial a testemunha autoral (Mairawe Kaiabi Filho) 

declarou: "Que acompanhou a parte Autora até a aldeia, que a parte 

Requerente foi prejudicada pela falta de dados porque trabalha na área de 

segurança de trabalho por falta de comunicação com a aldeia precisou 

pegar o carro e ir até a localidade para conseguir registrar o acidente com 

um técnico de enfermagem de trabalho. Poderia ter feito por meio de fotos 

se tivesse o sinal. O meio de transporte até a aldeia é difícil, sendo dada 

prioridade para emergência, o que não era o caso daquele dia. Afirma que 

a parte Autora precisava prestar o serviço naquele dia.” Ainda colaciono o 

depoimento da testemunha Marci Francisco Epifanio: “Declarou que todos 

tem problemas com a operadora Vivo, não só ele ou o Autor, é injusto com 

todo mundo que tem problemas de sinal, de internet, de o pacote não 

corresponder a internet que a gente contrata. O que eu tenho para dizer 

hoje é que na região várias partes dos serviços não são boas ligações, 

sinal de internet. É um problema sério. Eu mesmo tenho um celular da Vivo 

e outro da Oi, e uso bem mais o da Oi, porque a Vivo deixa muito a 

desejar. O Autor precisou se locomover de um lugar para o outro por 

isso.” Assim é evidente a má prestação dos serviços no caso em 

espeque, bem como toda a região tem sofrido com a péssima prestação 

dos serviços da operadora Vivo. O artigo 14, do Código de Defesa do 

Consumidor, preceitua que: “O fornecedor de serviços responde 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

a sua fruição e riscos.” Portanto, restou inequívoco a má prestação de 

serviços, pela negativa na prestação do serviço e ainda cobrança sobre 

serviços não prestados além de não cancelamento das cobranças, na 

forma como apresentada aos autos, o que configura falha na prestação 
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do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 

8.078/90, e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, 

salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses 

estas não comprovadas pela parte Ré. Sendo o ônus da prova relativo a 

essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados ao autor 

Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. Não há dúvida, portanto que no caso dos autos é 

notória a má prestação de serviços que a operadora presta na cidade, 

fatos que inclusive independem de prova, incidindo na hipótese prevista 

no artigo 374 do CPC: Art. 374. Não dependem de prova os fatos: I - 

notórios; Destarte, tenho que a situação vivenciada pelo Requerente 

decorrente da demora e não solução do problema, desconforto, aflição e 

transtornos a que foi submetido, por culpa da Requerida, é passível de 

indenização. Desta feita, inexoravelmente, verifico que a avença firmada 

entre as partes não foi cumprido a contento, e o consumidor, ora 

Requerente, teve violadas suas expectativas normais e legítimas quanto 

aos serviços que envolveram a prestação de serviços oferecida pela ré. 

Essas deficiências apresentadas nos autos revelam a falha na prestação 

do serviço da Reclamada, violando, assim, o princípio da boa-fé, que deve 

vigorar nas relações de consumo, prevista no artigo 4º, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor, visando tal norma coibir os abusos praticados 

obrigando o fornecedor a cumprir o prometido em sua propaganda, nos 

termos do artigo 30, 35 e 37 do CDC. Nesse diapasão, preleciona o mestre 

SÍLVIO RODRIGUES: Aquele que, através de livre manifestação da 

vontade, promete dar, fazer ou não fazer qualquer coisa, cria uma 

expectativa no meio social, que a ordem jurídica deve garantir. (...) o 

homem deve manter-se fiel às suas promessas, em virtude de lei natural 

que o compele a dizer a verdade. Pode calar-se, ou falar. Mas se fala, e 

falando promete, a lei o constringe a cumprir tal promessa (Curso do 

Direito Civil dos Contratos, vol. III/17 3ª ed., Editora Max Limonad). Nesses 

termos, o contexto fático apresentado nos autos, revela sem sombra de 

dúvidas a prática de ato contrário ao direito, e por isso, deve ser a 

Requerida responsabilizada pelos danos imateriais causados ao 

Reclamante. In casu, o dano moral suportado pelo autor, restou bastante 

caracterizado, não só pelo desgosto e pela decepção enfrentados, dada a 

frustração de suas expectativas, mas também, por ter sido enganado em 

suas intenções, gerando, uma falsa expectativa de utilização de dados 

móveis, repercutindo diretamente sobre sua personalidade. No que 

respeita a prova do dano, restou bem evidenciada nos autos, conforme 

acima detalhado. Entendo que o dano moral está inserido em toda prática 

que atinja os direitos fundamentais da personalidade, trazida no 

sentimento de sofrimento íntimo da pessoa ofendida, suficiente para 

produzir alterações psíquicas ou prejuízos tanto na parte social e afetiva 

de seu patrimônio moral. Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização 

por danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e 

repressão. E, portanto, em atenção especial ao caráter pedagógico a que 

se propõe, levando-se em conta, as circunstâncias do caso, a gravidade 

do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, é de se salientar 

que o prejuízo moral experimentado pelo Requerente deve ser ressarcido 

numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento 

causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso 

em tela, que impeça a parte Requerida de cometer igual e novo atentado, 

considerando que houve desídia da Ré, visto que não compareceu a 

Audiência designada e, pelo que arbitro o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Ante o exposto, com amparo no artigo 487, inciso I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida no pedido inicial para o 

fim de condenar a parte Requerida a pagar a Requerente: - a título de 

danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual 

incidirá correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 

362 – STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos. À submissão do Juiz 

de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 17 de 

novembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-29.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LEUNICENI DE MORAES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000120-29.2018.8.11.0029 Vistos. Dispensado o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER cumulada com DANOS MORAIS e pedido de 

TUTELA ANTECIPADA proposta por LEUNICENI DE MORAES COELHO 

contra OI S.A. A relação de consumo restou caracterizada, nos termos 

dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, sendo devida a inversão do 

ônus da prova. É importante consignar que a parte Autora busca 

compensação por danos imateriais, em decorrência de falha na prestação 

do serviço da concessionária Ré que não disponibilizou serviço de internet 

10 MB como contratado, restringindo a prestação de serviços a instalação 

de telefonia fixa. Em outro lado, a promovida afirma que serviço de banda 

larga não foi instalado, pois verificado no sistema que a região em que 

reside a parte Autora não possui disponibilidade ofertou o serviço e 

instalação em 5 MB. Pois bem. Em que pese o comando judicial 

consubstanciado na concessão de antecipação de tutela determinando a 

obrigação de fazer à parte promovida para providenciar a instalação dos 

serviços contratados, sob pena de multa diária limitada ao valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), o serviço de internet não foi disponibilizado ao 

consumidor/autor. O consumidor comprovou o ônus que lhe incumbia e a 

parte promovida apenas permaneceu no campo das alegações não tendo 

comprovado qualquer fato extintivo do direito do autor, tornando 

verdadeira a alegação contida em inicial, no tocante a promessa não 

cumprida de prestação de serviços de Banda larga, sendo que, apenas 

após o fechamento do contrato, a promovida informou que o serviço era 

indisponível na região. A responsabilidade da empresa ré, fornecedoras 

de serviços, é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, 

pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência 

de defeitos relativos aos serviços prestados, consoante disposto no 

artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a responsabilidade 

somente será elidida quando provada a inexistência do defeito, ocorrência 

de caso fortuito externo ou força maior, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré. Houve 

falha na oferta/prestação do serviço e esta falha enseja a reparação 

objetiva pelos danos morais causados, em especial porque a parte 

promovente esperava pela instalação do serviço de internet para 

utilização no seu domicílio, sendo certo que a informação tardia de que o 

sinal era indisponível na região causou a parte consumidora transtorno, 

mágoa, superiores ao mero aborrecimento do cotidiano, em especial pelo 

fato da internet ostentar, nos tempos de hoje, caráter de serviço 

essencial. Para a fixação do valor do dano moral devem ser consideradas 

as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e 

moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a 

condição sócio-econômica do lesado, a repercussão do dano, 

especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. À vista de tais critérios, 

bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

esclarecendo que esse valor corresponde a multa por descumprimento de 

liminar, que neste momento converto em danos morais. Quanto aos pedido 

de suspensão de cobrança de valores segue a improcedência, pois 

restou demonstrado nos autos que os valores cobrados se referem ao 

serviço de telefonia fixa, sendo incontroverso que esse serviço foi 

disponibilizado ao promovente, diante de que revogo esse item como 

deferido em liminar. Da mesma forma não há que se falar em honorários 

advocatícios, pois não são indenizáveis as despesas contraídas pelas 

partes com contratação de advogado para defesa de seus interesses em 

juízo. Isso porque a Lei 9.099/95 outorgou à parte capacidade postulatória, 

de modo que a contratação do causídico se deu por mera liberalidade das 

parte, razão pela qual se mostra incabível o ressarcimento dos honorários 

advocatícios contratuais. Pelo exposto, nos termos do artigo 487, I, do 
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Código de Processo Civil, resolvo o mérito e julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação para: - condenar a promovida a pagar ao 

promovente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos 

morais, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento 

no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. 

Publicação e intimação em sistema. Canarana, 17 de novembro de 2018. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-90.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Autos n 1000103-90.2018.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório a teor 

do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A matéria de fato controvertida nos autos 

foi exaustivamente demonstrada, sendo percorridos todos os atos 

processuais, culminando com a realização de audiência de Instrução e 

Julgamento. Trata-se de Ação Indenizatória por danos materiais e morais 

ajuizada por JOSILENE PINHEIRO DA SILVA em face de ENERGIA E 

SERVIÇOS S/A ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, cumulada com obrigação de fazer, alegando que é moradora na 

mesma localidade há cerca de 10 (dez) anos e que sofre com oscilação 

de energia elétrica em sua residência. Que a partir do mês de agosto do 

ano de 2017, a situação agravou-se com variação reiterada na voltagem, 

comumente chamados de “picos” devido a vizinhar com Lava jato e 

Borracharia que utilizam máquinas que demandam consumo de energia 

que interfere em sua residência. Requer a parte Autora; a condenação da 

Ré em danos materiais no valor de R$ 720,00; bem como a compensação 

a título de dano moral e pedido de reparo na rede elétrica, com substituição 

do transformador. Há contestação da Ré, alegando que conforme se 

atesta em seu sistema informatizado e em laudo em anexo, consta que a 

parte Autora está com fornecimento regular de energia em sua UC. Que 

não há que se falar em indenização por danos materiais e morais 

pleiteados pela parte Autora. Impugna os documentos juntados pela parte 

Autora, tendo em vista não servirem para comprovas as alegações 

autorais, esperando pela improcedência dos pedidos. Cinge-se a 

controvérsia quanto a oscilação no fornecimento do serviço de energia 

que culminou no defeito no fornecimento do serviço na residência da 

Autora com a queima de eletrodomésticos, vindo a Juízo pleitear os danos 

daí advindos É certo que efetuou a parte Autora diversas reclamações 

juntando os documentos, tendo recebido carta da Ré informando não 

existir quaisquer dos problemas relatados. É incontroverso que a falha na 

prestação do serviço da Ré, acima descrita, culminou com a inutilização de 

no mínimo 2 (dois) refrigeradores, que guarneciam a residência da Autora, 

o segundo inclusive durante o tramite desse processo, em razão da 

sobrecarga do sistema. Que a Ré, injustificadamente, negou a reparação 

dos prejuízos da Autora, bem como aos pedidos de substituição do 

transformador são também fatos incontroversos. Tratando-se de relação 

de consumo, a responsabilidade da concessionária na prestação de 

serviços é objetiva, na forma do art. 14 do C.D.C. e assim, a Ré somente 

se desincumbe do dever de indenizar se provar que o fato ocorreu por 

culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, conforme as hipóteses insertas 

no § 3º do mesmo dispositivo, o que não foi demonstrado nos autos. 

Ademais, interpretando-se teleologicamente o artigo 22 do CDC, infere-se 

que a referida lei se aplica aos órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou qualquer outra forma de 

empreendimento, in verbis: Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. 

Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas 

neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a 

reparar os danos causados, na forma prevista neste código. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar 

atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou 

executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos 

produtos e serviços que oferecem no mercado de consumo, respondendo 

pela qualidade e segurança dos mesmos. Com efeito, a falha na prestação 

do serviço restou configurada nos autos, como bem fundamentado em 

provas, produzidas pela parte Autora em depoimento pessoal e pelas 

provas testemunhais que reiteraram o problema como alegado à peça 

exordial. Depoimento Pessoal da Autora O autor informa que sua casa 

sofreu diversas oscilações de energia e que tal fato ensejou a queima dos 

aparelhos em questão. Informa na petição inicial diversas tentativas em 

solucionar o problema administrativamente, porém infrutíferas. Conta, 

ainda a Requerente que já perdeu as contas de quantas vezes precisou 

trocar o sensor de geladeira, que já ficou por mais de 10 (dez) dias sem 

geladeira, pois na cidade é difícil encontrar peças para substituição, 

acrescentando que até já aprendeu a montar e desmontar eletrodoméstico 

em função de constante oscilação de energia e reincidência da queima do 

sensor do aparelho. Afirma, ainda que é tratada com descaso pela parte 

ré. Provas Testemunhais Os depoimentos testemunhais confirmaram a 

constante oscilação de energia elétrica na região, relatando que também já 

tiveram aparelhos eletrodomésticos inutilizados pelos mesmos fatos. Em 

que pese a Ré afirmar que não constava em seu sistema qualquer tipo de 

problema na distribuição de energia elétrica na residência da parte Autora, 

não demonstrou tal fato através de prova pericial, já que a prova trazida 

aos autos não é capaz de elidir a responsabilidade da concessionária Ré, 

pois somente demonstra medição episódica de fornecimento de energia, 

não podendo ser considerada prova absoluta da regularidade no 

fornecimento de energia na região. No entanto, o autor apresentou lastro 

probatório demonstrando o fato constitutivo de seu direito, a teor do art. 

373, I do CPC. Os laudos da assistência técnica juntados nestes autos dão 

conta de que os danos causados aos aparelhos foram decorrentes de 

oscilações ou alta da energia elétrica. Assim, a tese da ré quanto a 

inexistência de nexo causal não prospera. Dano Material Quanto ao dano 

material referente ao conserto da geladeira, este ficou demonstrado, haja 

vista que o autor fez prova de laudo que apresenta orçamento para 

conserto no valor de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), devendo, 

assim, a ré ressarcir os valores apresentados. Obrigação de Fazer E, 

sendo necessária para solução eficiente da demanda, é também 

procedente o pedido de reparo na rede elétrica como apresentado pela 

parte Autora. Dano Moral Dessa forma, a falha revela-se caracterizada, 

nexo causal entre a conduta perpetrada pela Ré no desditoso evento e o 

dano configurado, sendo certo que restou demonstrado o prejuízo. Há que 

se reconhecer a responsabilização civil nesta hipótese, independente de 

culpa, pois intrínseco ao risco do empreendimento, nos termos do artigo 14 

do CDC, subsistindo, desta forma, o dever de reparar a ofensa. Possui a 

parte Autora direito à indenização por danos morais, não só para amenizar 

os transtornos causados pela Ré, por tão longo período de tempo cerca 

de 10 anos, e também como punição em decorrência da ineficiência do 

serviço e abusividade da Ré diante da negativa de reparo na rede e 

reparação dos prejuízos causados, e ainda pelo desgaste sofrido pela 

parte Autora diante de tantas reclamações administrativas infrutíferas. 

Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, em 

atenção especial ao caráter pedagógico a que se propõe, levando-se em 

conta, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do 

lesante, a condição do lesado, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela Requerente deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, que 

impeça a parte Requerida de cometer igual e novo atentado, pelo que 

arbitro o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ante o exposto, com 

amparo no artigo 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

contida no pedido inicial para o fim de: 1) condenar a parte Ré a 

RESSARCIR/PAGAR à parte Autora, a título de dano material, o valor de R$ 

720,00 (setecentos e vinte reais), corrigido monetariamente, com base no 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

prejuízo; 2) condenar a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a 

título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ), 

com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei 
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nº.6.899/81, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação; 3) determinar que a parte Requerida proceda a substituição do 

transformador de energia elétrica causador das oscilações, por outro de 

maior potência, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de 

aplicação de multa que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia 

descumprimento, a partir da intimação desse decisium. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em 

sistema. Canarana, 21 de novembro 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz 

de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000716-28.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000716-28.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e 

apreensão ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em 

desfavor de RAFAEL DA SILVA COSTA, pelos motivos narrados na inicial. 

Foi deferido o pedido liminar. Posteriormente, a parte autora pleiteou a 

desistência da ação. É o relatório. Fundamento. Decido. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte requerida não apresentou contestação, o 

dispensa a necessidade de aquiescência quanto ao pedido de desistência 

formulado pela parte autora (art. 485, §4°, CPC). Dispositivo. Diante do 

exposto, homologo a desistência da presente ação de busca e apreensão 

para os fins do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, e julgo extinto sem resolução do mérito o presente processo, o 

que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais já quitadas e nas 

eventualmente pendentes, na forma do art. 90, caput, do CPC/2015. Sem 

honorários, uma vez que não houve citação/contestação. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Chapada 

dos Guimarães/MT, 23 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001157-09.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BELAGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

AGRICOLAS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAISA COMAR OAB - PR48308 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BITTAR TROCHMANN (REQUERIDO)

RICARDO MONSOLETTO TROCHMANN (REQUERIDO)

CINTIA NARA COMASSETTO TROCHMANN (REQUERIDO)

ANA MARIA MORSOLETTO TROCHMANN (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o local da avaliação pertencer 

ao município de Gaucha do Norte, comarca de Paranatinga/MT, remeto os 

autos para redistribuição na comarca de Paranatinga/MT.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000870-46.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILMA ALMEIDA ROCHA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob a certidão 

retro, providenciando corretamente o depósito ficando ciente de que 

ficando inerte por mais de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida, independentemente de cumprimento (art. 393 da CNGC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000316-14.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO OAB - MT0014183S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim intimar a 

parte autora para, no prazo de 15 dias, impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001082-67.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MATO GROSSO DO SUL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA CARLA DA COSTA SILVA SARTI OAB - MS17109 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRLEY RODRIGUES CARDOZO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante, ficando ciente de 

que ficando inerte por mais de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida, independentemente de cumprimento (art. 393 da CNGC).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001109-50.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO LONDRINA NORTE SHOPPING 

(LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELISON DA SILVA CHIN LEMOS OAB - PR39302 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOSTARDA GRILL - COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - EPP 

(LITISCONSORTE)

CARLOS EDUARDO SANCHES JABUR (LITISCONSORTE)

JULIANA PORTO VIEIRA JABUR (LITISCONSORTE)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de penhora e 

avaliação, devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia 

de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - 

emissão de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após 

o pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante, ficando ciente 

de que ficando inerte por mais de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida, independentemente de cumprimento (art. 393 da CNGC).
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001077-45.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENEZIO GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

NERI TERESINHA GRANZOTTO SANTOS (EXECUTADO)

NEREO GRANZOTTO (EXECUTADO)

IZOLDE NEUSA GRANZOTTO (EXECUTADO)

NORTON MARCOS GRANZOTTO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante, ficando ciente de 

que ficando inerte por mais de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida, independentemente de cumprimento (art. 393 da CNGC).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67098 Nr: 2584-97.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dimaster-Comercio de Produtos Hospitalares LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenir Luis Domingos - 

OAB:80831/RS, EDUARDO MAROZO ORTIGARA - OAB:36475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de intimação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21564 Nr: 2187-48.2008.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Furnas Centrais Elétricas S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourdes Marcelina da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI - 

OAB:29608/GO, Milton Martins Mello - OAB:3811, Rita de Cássia 

Leventi Aleixes - OAB:4683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Harry Magalhães - 

OAB:4.960-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de 

reintegração de posse, devendo o depósito da diligência ser realizado por 

meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de guia de 

diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21561 Nr: 2185-78.2008.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Furnas Centrais Elétricas S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Flaviano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI - 

OAB:29608/GO, Milton Martins Mello - OAB:3811, Rita de Cássia 

Leventi Aleixes - OAB:4683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Harry Magalhães - 

OAB:4.960-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de 

reintegração de posse, devendo o depósito da diligência ser realizado por 

meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de guia de 

diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 111634 Nr: 4699-52.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Robert Amorim - 

OAB:6610

 Vistos, etc.

I. Cumpra-se conforme deprecado.

 II. Designo dia 21 de Março de 2019, às 15h30min para a realização do 

ato.

III. Informe-se o Juízo Deprecante acerca da data para a realizaçãoa 

audiência.

 IVIntime a testemunha para comparecer à audiência designada.

V. Ciência ao Ministério Público Defesa, essa por DJE.

VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65400 Nr: 1305-76.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Rosalino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 97457 Nr: 4652-15.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Calino Pereira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 
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nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102232 Nr: 616-90.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95405 Nr: 3610-28.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Homologo o pedido de 

dispensa de audiência e declaro encerrada a instrução, alegações 

remissivas, venham os autos conclusos para sentença. III. Intimem-se. IV. 

Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. 

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103012 Nr: 1013-52.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neoriza Maria Mariana de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA - OAB:11788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104072 Nr: 1464-77.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Teles de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Homologo a desistência das demais testemunhas. II. Diante 

da ausência do INSS embora devidamente intimado, nos termos do art. 

362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele requeridas, 

prosseguindo-se na instrução. III. Declaro encerrada a instrução, 

alegações remissivas, venham os autos conclusos para sentença. VI. 

Intimem-se. V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 111131 Nr: 4504-67.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joenil Ribeiro Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012

 Vistos etc. I. Considerando a Certidão do Sr. Oficial de Justiça (fl.24), 

devolva-se a missiva ao juízo de origem, com as baixas e anotações que 

se fizerem necessárias, sem o devido cumprimento. II. Expeça-se o 

necessário. III. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72711 Nr: 1408-49.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Maximo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, José 

Antônio Saldanha Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial. 

Julgo, portanto, extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas, por ser o autor 

beneficiário da assistência judiciaria gratuita.Intimem-se.Com o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as anotações e baixas 

pertinentes. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 90981 Nr: 1547-30.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Brito de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS à concessão e ao pagamento do 

benefício previdenciário de pensão por morte para dependente de 

segurado especial ao(a) autor(a) Francisco Brito de Oliveira, no valor de 1 

(um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13º salário), desde a data 

de entrada do pedido administrativo em 14.07.2016 (documento anexo à 

inicial). Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente 

feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015....

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 109931 Nr: 3956-42.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Barreto da Silva, Nestor Rosalvo 

Pedroso Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 
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OAB:, THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - OAB:20873/O

 Vistos, etc. I. Homologo o pedido de dispensa da oitiva da testemunha 

Josuel da Costa Monteiro. II. Aguarde-se o retorno das missivas e após, 

declaro o encerramento da instrução. III. Oficie-se aos juízos deprecados 

(Campo Verde e Dom Aquino) o cumprimento e a devolução das missivas, 

no prazo de até 15 dias, uma vez que o caso versa réus presos. 

Aportadas as precatórias com o interrogatório do réu e as oitivas, 

concedo o prazo sucessivo de 5 dias para as partes apresentarem as 

alegações finais, vindo-me após conclusos para sentença. IV. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. V. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77256 Nr: 3440-27.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esmerita Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Outrossim, converto o julgamento em diligência para que seja realizada 

perícia médica na autora, haja vista que é imprescindível para se aferir a 

sua (in)capacidade laboral.Portanto, NOMEIO como perito médico o Dr. 

João Leopoldo Baçan, que servirá escrupulosamente, independentemente 

de compromisso. Para a realização das perícias, observem-se as 

seguintes determinações:I- Intimem-se as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicarem assistente(s) e apresentar(em) quesitos médicos, 

caso ainda não o tenham feito (CPC, art. 421, § 1º I e II).II- Apresentados 

os quesitos ou decorrido o prazo para tal finalidade, intime-se o médico 

nomeado para proceder ao laudo, no prazo de 15 (quinze) dias. Deverá a 

Secretaria deste Juízo designar data e hora para realização da perícia 

médica nas dependências do Fórum da Comarca, conforme sua 

disponibilidade, intimando-se para comparecimento, com tempo 

suficientemente hábil, o perito médico nomeado, a parte autora e seu(sua) 

advogado(a) e o INSS, devendo a pessoa periciada ou seu representante 

legal ser advertida de que deverá trazer todos os documentos médicos 

necessários à clara compreensão do histórico e quadro clínico de sua 

deficiência/moléstia (exames, laudos, atestados, etc.).III- Advirta-se o 

perito nomeado de que deverão responder com clareza e objetividade os 

quesitos formulados e de que deverá fornecer o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias após a realização da perícia.IV- Aportando o laudo ao feito, 

intimem-se as partes para manifestarem no prazo sucessivo de 10 (dez) 

dias...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 81200 Nr: 1568-40.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Maria Naclerio do Nascimento ou Célia Maria 

Naclerio de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Gomes Pavezi - 

OAB:14.305, Bianca Reis Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha 

Fontes - OAB:18.329, Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José 

Antônio Saldanha Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar 

o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ao pagamento mensal a 

parte autora CELIA MARIA NACLERIO DO NASCIMENTO do benefício 

assistencial de prestação continuada ao idoso, no valor de 1 (um) salário 

mínimo, com base no artigo 20 da Lei n° 8.742/93, a partir entrada do 

requerimento administrativo em 20.03.2015.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Os valores devidos pelo 

benefício deverão ser acrescidos de correção monetária e juros, 

calculados na forma e indexadores previstos no Manual de Cálculos do 

Conselho da Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 

134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do 

Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em honorários advocatícios 

que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até 

a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo de 

condená-lo nas custas processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 

8.620/93. Publique-se. Intimem-se.Intime-se a autarquia demandada para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à implantação do benefício em 

favor da parte autora. Juntamente com a intimação determinada neste 

parágrafo.Tendo em vista o disposto na súmula 490 do STJ, após o 

decurso do prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos para 

reexame necessário.Para fins do art. 1.288 da CNGC/Judicial, segue 

tópico síntese da sentença:Nome do segurado: CELIA MARIA NACLERIO 

DO NASCIMENTOBenefício concedido: benefício assistencial de prestação 

continuada ao idosoData de início do benefício: a partir entrada do 

requerimento administrativo em 20.03.2015.Data do início do pagamento: 

trinta dias, após a intimação desta sentença.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 85822 Nr: 3713-69.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ary Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANNE DANIELA DA GUIA 

ONUKI - OAB:14745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar 

o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ao pagamento mensal a 

parte autora ARY RIBEIRO do benefício assistencial de prestação 

continuada ao idoso, no valor de 1 (um) salário mínimo, com base no artigo 

20 da Lei n° 8.742/93, a partir entrada do requerimento administrativo em 

13/05/2016.Por conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Os valores devidos pelo benefício deverão ser acrescidos 

de correção monetária e juros, calculados na forma e indexadores 

previstos no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal (MCCJF), 

aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 

02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em 

honorários advocatícios que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), 

bem como deixo de condená-lo nas custas processuais com base no 

artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. Intime-se a autarquia demandada para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à implantação do benefício em 

favor da parte autora. Juntamente com a intimação determinada neste 

parágrafo, deverá a secretaria deste juízo proceder conforme disposto no 

item 2.6.5 da CNGC.Tendo em vista o disposto na súmula 490 do STJ, após 

o decurso do prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos para 

reexame necessário.Expeça-se a certidão de honorários em favor da 

perita assistente social.Para fins do art. 1.288 da CNGC/Judicial, segue 

tópico síntese da sentença:Nome do segurado: ARY RIBEIROBenefício 

concedido: benefício assistencial de prestação continuada ao idosoData 

de início do benefício: a partir entrada do requerimento administrativo em 

13/05/2016.Data do início do pagamento: trinta dias, após a intimação 

desta sentença.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC/...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 111520 Nr: 4653-63.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robervan Padrice Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELITA SANTANA SANTOS - 

OAB:MT 17289

 Vistos, etc. I. Devidamente cumprida a finalidade desta missiva, determino 

a devolução da carta precatória com as nossas homenagens de praxe. II. 

Expeça-se o necessário. III. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75580 Nr: 2653-95.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvelina Francisca Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Defiro a substituição da testemunha. II. Diante da ausência 

do INSS embora devidamente intimado, nos termos do art. 362, §2°, do 

CPC, dispenso as provas por ele requeridas, prosseguindo-se na 

instrução. III. Declaro encerrada a instrução, alegações remissivas, 

venham os autos conclusos para sentença. IV. Intimem-se. V. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. VI. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 98712 Nr: 5206-47.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE SOARES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Defiro a substituição da testemunha. II. Diante da ausência 

do INSS embora devidamente intimado, nos termos do art. 362, §2°, do 

CPC, dispenso as provas por ele requeridas, prosseguindo-se na 

instrução. III. Declaro encerrada a instrução, alegações remissivas, 

venham os autos conclusos para sentença. VI. Intimem-se. V. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. VI. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101118 Nr: 65-13.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Gloria e Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100372 Nr: 5975-55.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA PARIZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100992 Nr: 5-40.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100989 Nr: 2-85.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64568 Nr: 571-28.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diomara Guarin de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Castro Menezes - 

OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100994 Nr: 7-10.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOMINGOS DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 
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requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100784 Nr: 6148-79.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NESTOR BRUNO BORGES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Defiro a juntada do atestado e a substituição da testemunha. 

II. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, nos termos 

do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele requeridas, 

prosseguindo-se na instrução. III. Declaro encerrada a instrução, 

alegações remissivas, venham os autos conclusos para sentença. IV. 

Intimem-se. V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65043 Nr: 1010-39.2014.811.0024

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edite Gomes Ferreira OU Edite Gomes Ferreira da Silva, 

Clever Magno Gomes Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de fl. 51. Expeça-se novo alvará para levantamento, 

conforme consignado na sentença, devendo constar as informações a 

quota parte de cada herdeiro, de acordo com a referida petição.

 Após, remetam-se os autos ao arquivo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79799 Nr: 1094-69.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907

 Vistos, etc. I. Defiro o pedido do MP e homologo a desistência das 

testemunhas. II. Com o interrogatório do réu, declaro encerrada a instrução 

processual, com a apresentação das alegações finais orais pelas partes, 

façam-me os autos conclusos para prolação de sentença, cujo teor serão 

devidamente intimados. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72572 Nr: 1331-40.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGILIA JACINTA DO ROSÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar 

o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ao pagamento 

mensal a parte autora VIRGILIA JACINTA DO ROSÁRIO o benefício da 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurado especial, no valor de 1 

(um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base no 

artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do pedido 

administrativo em 04/02/2015 (fl. 32).Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC....

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 31802 Nr: 1213-74.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Schwarz de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosane Costa Itacaramby - 

OAB:8755/MT

 Vistos, etc. I. Defiro o pedido de suspensão do processo por 60 dias e 

após, independentemente da juntada das referidas informações encerro a 

instrução e concedo prazo sucessivo de 5 (cinco) dias para as partes 

(requerente e requerido e parecer ministerial) apresentarem alegações 

finais, vindo-me após conclusos para sentença. II. Inexistindo qualquer 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados. III. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63197 Nr: 3072-86.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Homologo a desistência das demais testemunhas. II. Diante 

da ausência do INSS embora devidamente intimado, nos termos do art. 

362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele requeridas, 

prosseguindo-se na instrução. III. Declaro encerrada a instrução, 

alegações remissivas, venham os autos conclusos para sentença. IV. 

Intimem-se. V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. VI. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000205-30.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO PISSINI ESPINDOLA OAB - SP198040 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIR MIGUEL SCHWADE (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação processual vigente, bem como, do Provimento nº 

56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos para intimação da 

parte requerente, para que recolha os valores referentes a diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovando nos autos por 

meio da guia recolhida, com o respectivo recibo. Tal guia poderá ser 

emitida no site: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Por 

fim, advirto a parte requerente de que o não atendimento da presente 

intimação, poderá ensejar a devolução da presente missiva.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 88871 Nr: 690-81.2017.811.0024
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 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDCSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonne Carlos de Souza Oliveira 

- OAB:19642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA DA SILVA MIRANDA - 

OAB:20559/O

 “Vistos, etc.

I. Com a oitiva das testemunhas, declaro encerrada a presente Instrução 

Processual.

 II. Em razão da matéria, então exposta, Concedo prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias para as Alegações Finais, inicialmente ao Requerente e 

depois a Requerida.

III. Após, conclusos para prolação da sentença, cujo teor as partes serão 

intimadas.

IV. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 88871 Nr: 690-81.2017.811.0024

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDCSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonne Carlos de Souza Oliveira 

- OAB:19642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA DA SILVA MIRANDA - 

OAB:20559/O

 Vistos, etc.Trata-se de ação de divórcio, cumulada com guarda de menor 

e partilha de bens, então proposta por TIAGO NUNES em desfavor de 

ADRIELI CRISTINA DA COSTA SIQUEIRA, cuja audiência de instrução 

ocorreu na data de ontem, 22/11/2018.Com a oitiva das testemunhas 

arroladas, acrescidas dos depoimentos de ambas as partes, o presente 

feito encontra-se ao aguardo das Alegações Finais de ambas as 

partes.No presente caso, embora resolvida, em parte, a questão dos 

alimentos da menor Amanda da Costa Nunes, com o acréscimo de novos 

fatos colhidos na audiência, assim como as demais provas produzidas, a 

questão dos alimentos corretos da menor e também da genitora deve ser 

definida, mais ainda, quando foi realizado o pedido nesta ação, segundo 

contestação às fls. 43-69, cujo feito tramita por mais de 3 (três) 

anos.Relatei. DecidoII.(...).III. CONCLUSÃO.DIANTE DE TODO EXPOSTO, em 

razão das condições econômicas e sociais suscitadas, condeno o autor 

TIAGO NUNES ao pagamento de pensão alimentícia a senhora ADRIELI 

CRISTINA DA COSTA SIQUEIRA, no valor de 4 (quatro) salários mínimos, 

R$ 3.816,00 (três mil e oitocentos e dezesseis reais), pelo período de 3 

(três) anos.a)Ademais, condeno, também, ao pagamento de 2 (dois) 

salários mínimos a filha menor AMANDA DA COSTA NUNES, no valor de 

R$ 1.908,00 (um mil e novecentos e oito reais).b)Pontuo, outrossim, que os 

valores deverão ser depositados em sua totalidade (sem descontos 

aventados pelo autor) em conta corrente informada pela requerida, até o 

dia 10 de cada mês, começando com o dia 10/12/2018.c)Informo, também, 

que as pensões tem como base o salário mínimo vigente por ocasião do 

débito.Intimem-se as partes formalmente.Dê-se vistas ao Ministério 

Público.Cumpra-se, inicialmente, com cópia desta decisão encaminhadas 

aos e-mai ls  in formados:  t iagonunes@agenornunes.com.br , 

jonneoliveira@uol.com.br,adrielicosta2017@hotmail.com,karlamiranda.adv

@gmail.com, marli_74@hotmail.com. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33602 Nr: 2647-98.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Elizabete Jesus do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse na execução da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82301 Nr: 2072-46.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Cesar Oliveira Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como do Provimento nº 

56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos a fim de intimar a 

parte autora para que se manifeste a respeito da petição do 

requerido(ref.84).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102992 Nr: 996-16.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPRIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurado(a) especial, ao(à) autor(a) Supriana da Silva, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base no artigo 

143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do pedido 

administrativo em 31.11.2017 (anexo à inicial).Por conseguinte, julgo 

extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC.Os valores devidos pelo benefício deverão ser acrescidos 

de correção monetária e juros, calculados na forma e indexadores 

previstos no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal (MCCJF), 

aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 

02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), 

bem como deixo de condená-lo nas custas processuais com base no 

artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99942 Nr: 5809-23.2017.811.0024

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CLÁUDIO FERREIRA DE AQUINO, FRANCISCO 

CLAUDENIR FERREIRA DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SOARES BONIFACIO - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 666 do CPC e art. 2° da Lei n° 

6.858/80, julgo procedente o pedido de expedição de alvará para 

levantamento dos valores disponíveis perante o Banco Bradesco, de 

titularidade de ANTÔNIO MELO DE AQUINO (CPF nº 761.810.571-53), em 

favor dos requerentes.Por conseguinte, julgo extinto com resolução do 

mérito o presente processo, o que faço com fulcro no art. 487, I, do 

CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando referidas responsabilidades com exigência 
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suspensa em face da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3° do 

CPC).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, 

e x p e ç a ( m ) - s e  a l v a r á ( s )  c o n f o r m e  p l e i t e a d o . A p ó s , 

arquivem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 31915 Nr: 1316-81.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelo Francisco de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 I. Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo. Outrossim, observa-se que 

não há questões pendentes para esta fase processual, de modo que 

DECLARO saneado o processo.

II. Dessa forma, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento.

 III. Certifique-se eventual silêncio.

 IV. Intimem-se.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65714 Nr: 1536-06.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Considerando o adiantado da hora, bem como a impossibilidade das 

testemunhas em aguardarem a realização do ato, REDESIGNO a audiência 

para o dia 5.12.2018, às 14h30min.

II. Procedam-se às intimações e notificações necessárias.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 4897 Nr: 1827-26.2002.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidinon Simão de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287 - B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayra Moraes de Lima - 

OAB:5943

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista o valor ínfimo bloqueado, em relação do débito 

executado, opero o seu desbloqueio, conforme extrato em anexo.

II. Deste modo, intime-se a parte exequente para que, indique bens da 

parte executada que sejam passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de determinar-se a suspensão do feito nos termos do art. 

40 da LEF.

III. Com a manifestação, tragam os autos conclusos.

IV. Decorrido o prazo sem resposta, desde já determino a suspensão do 

feito pelo prazo de 1 (um) ano, anotando-se o necessário no sistema 

apolo, o que faço com fulcro no art. 40 da LEF.

V. Findo o prazo mencionado o item anterior, proceda-se na forma do art. 

40, §1º, da LEF.

VI. Expeça-se o necessário.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 4897 Nr: 1827-26.2002.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidinon Simão de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287 - B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayra Moraes de Lima - 

OAB:5943

 Vistos, etc.

 I. Visando a efetividade da execução, com fulcro no art. 835, I, §1°, e no 

art. 854, caput, ambos do CPC/2015, DEFIRO o pedido para expedição de 

ordem de indisponibilidade de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, em desfavor da parte executada, via sistema BacenJud, 

consoante extrato anexo.

III. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-83.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente, por meio de seu advogado,para se 

manifestar nos presentes auts, no prazo de 5 dias, acerca da 

correspondência de citação do promovido devolvida pelos Correios, 

requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 27/11/2018 - 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001203-95.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVITO RODRIGUES APARECIDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 17/12/2018, às 13h45min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT,27 de novembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001202-13.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA MARIA DOS ANJOS (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 17/12/2018, às 14horas, na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 27 de novembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-10.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON DA GUIA GONCALVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000271-10.2018.8.11.0024. INTERESSADO: JOILSON DA GUIA 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Cuida-se de ação declaratória da inexistência de débito, com 

pedido de indenização por danos morais, proposta por JOILSON DA GUIA 

GONÇALVES em face de BANCO BRADESCARD S/A, diante de suposto 

lançamento indevido do nome do autor nos cadastros restritivos de 

crédito. Aduz a parte reclamante que não manteve relação jurídica com a 

parte reclamada, portanto, a negativação de seu nome é indevida. Por 

outro lado, o demandado anexa aos autos proposta de adesão com 

assinatura semelhante à dos documentos da parte autora. No caso, de um 

lado a parte reclamante alega não possuir relação jurídica com o 

reclamado, que, por sua vez, anexa a proposta de adesão, com 

assinatura semelhante à assinatura do reclamante, o que demonstra a 

necessidade de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade. O 

reclamado em sua defesa, pugna pela extinção do feito ante a 

necessidade de perícia, nos seguintes termos: “Inicialmente, cumpre 

esclarecer que o autor afirma desconhecer o motivo da restrição em seu 

nome, não possuindo qualquer contrato com a Instituição Financeira – o 

que não é verdade. Nesta senda, o autor busca reparação civil ante a 

inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção, contudo, as 

alegações autorais não merecem prosperar, eis que desprovidas de 

qualquer comprovação fática que as corroborem. Ademais, o banco 

requerido localizou um contrato de Proposta de Adesão de Cartão em 

nome do autor (documentação em anexo), onde a assinatura constante no 

contrato é semelhante à existente nos autos acostada à inicial pela parte 

autora. Neste caso, se faz necessária a realização de perícia 

grafotécnica para comprovar se a assinatura aposta no contrato 

celebrado com o requerido realmente é da parte autora ou de terceiros, 

dessa forma demonstrada o vínculo de adesão ao serviço.”. (id 16089500, 

pág. 3) Já o reclamante em impugnação, permanece negando a realização 

de qualquer negócio com o reclamado, pugnando também pela realização 

da perícia grafotécnica, in verbis: “Nesta feita, diante dos documentos 

encartados pela parte requerida em sede de contestação, verifica-se a 

real necessidade da realização de perícia em referidos documentos, tendo 

em vista que não se trata de erro grosseiro ao passo de ser detectado a 

olho nu, razão pela qual da real necessidade da concretização de tal 

perícia, sob pena de cerceamento de defesa”. (id 16183128 pág. 2) A 

competência do juízo é um dos pressupostos processuais, a ser 

observado por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

magistrado tem a obrigação de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, 

que: A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e 

grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual restou 

estabelecido no art. 3º, da Lei 9.099/95, que o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, significando que ficam excluídas da competência 

deste as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o desate da questão, como no caso dos autos. A Lei nº 9099/95 é 

cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. DISPOSITIVO 

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, acolho a 

preliminar de incompetência suscitada pela parte, para declarar a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, opino 

por JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de 

novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-34.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA APARECIDA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000735-34.2018.8.11.0024. REQUERENTE: FABIANA APARECIDA 

MARTINS DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. FUNDAMENTO E DECIDO. GRATUIDADE A parte solicitou a 

gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante de rendimento. 

Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do 

Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. A autora não junta prova de sua 

condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. As preliminares se 

confundem com o mérito e como tal serão analisadas. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

promovida por Fabiana Aparecida Martins de Souza em face de Banco 

Bradescard S/A. Em síntese, aduziu a proponente que vem sofrendo 

cobrança indevida por parte da empresa Requerida referente ao débito de 

R$ 4.686,97, o qual ela desconhece e que resultou na indevida inserção 

de seu nome do cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA/SCPC. A 

requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que a 

reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos as faturas do 

cartão de crédito em nome da autora que comprovam a utilização do 

mesmo. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 
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hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente a relação contratual, os serviços foram 

prestados à parte e não impugnados satisfatoriamente pela autora. A 

requerida anexou a Proposta de adesão devidamente assinada pela 

requerente (id 16171753), bem como faturas do ano de 2015 a 2017 (id 

16171750) que comprovaram a evolução da dívida, registrando inclusive 

pagamentos e efetiva utilização do cartão. Pelo que consta destes 

documentos a autora mantinha relação com a requerida e pela proposta de 

adesão, nota-se que os dados cadastrais coincidem com os da autora 

indicados em sua inicial, tal como número de RG e CPF, bem como 

endereço. E também por ele, há demonstração de dívidas pagas por 

meses seguidos o que afasta por completo a possibilidade de fraude, pois 

fraudadores não pagam, bem como indica a existência de dívida em 

aberto, o que ensejou a negativação de seu nome. Assim, causa 

estranheza o fato da autora não reconhecer, em sua inicial, que tenha 

relação contratual com o réu, pois restou demonstrada a existência de 

vínculo entre as partes. Contudo, ela apenas afirma que foi informada 

sobre a negativação de seu nome, limitando-se a negar a relação 

existente. Com efeito, tendo a autora ficado em mora, ao deixar de pagar o 

valor correspondente a dívida contraída perante o Banco Bradescard, 

incumbia fazer prova da quitação da dívida, o que demonstraria a alegada 

ilicitude da negativação de seu nome, sendo que desse ônus não se 

desincumbiu. Isso porque conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do novo 

Código de Processo Civil: “o ônus da prova cabe: ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito”, não cabendo à requerida fazer prova negativa. 

No que toca à alegação de inexistência de notificação, tal questão não 

pode ser objeto de oposição em relação à requerida, já que, como já 

decidiu, reiteradamente, o C. Superior Tribunal de Justiça, a notificação é 

incumbência do órgão mantenedor do cadastro e sua exclusiva 

responsabilidade. Nesse sentido: Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Somente o órgão de proteção ao crédito, 

responsável pela obrigação de notificar o devedor, nos termos da Súmula 

359 do STJ, tem condições de comprovar a expedição da devida 

notificação, mas não foi colocado como parte na presente demanda. Desta 

forma, restando comprovada a existência de relação contratual, bem como 

a sua inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. 

Inexistem, pois, motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela 

parte Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida inexistindo 

assim, por consequência o direito da parte Reclamante a indenização por 

danos morais. Portanto, os elementos constantes dos autos não são 

suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de novembro de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-31.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BETINO & SILVA COMERCIAL EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1001065-31.2018.8.11.0024. REQUERENTE: LEONISIO SALLES DE ABREU 

JUNIOR REQUERIDO: BETINO & SILVA COMERCIAL EIRELI - ME Vistos etc. 

A parte reclamante requereu a desistência conforme consta do ID 

16458498. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

NCPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem 

exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 13 de novembro de 

2018. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000869-61.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CASSIMIRA GASPARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000869-61.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ALICE CASSIMIRA GASPARINI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de outras provas. GRATUIDADE A parte 

solicitou a gratuidade da justiça, a parte autora acosta declaração de 

hipossuficiência, porém não acosta comprovante de renda. Sobre o tema 

o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. O promovente não junta prova de sua condição 

financeira, dessa feita, indefiro o pedido. PRELIMINAR Afasto a preliminar 

de falta de interesse de agir, uma vez que no caso em destaque não é 

necessário o esgotamento da via administrativa para pleitear o direito na 
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esfera judicial, visto que a busca da solução da controvérsia na esfera 

judicial a todos assiste, estando tal direito previsto na Constituição Federal, 

bem como no artigo 3º do NCPC que prevê que não se excluirá da 

apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Afasto também a 

preliminar de inépcia da petição inicial ante a ausência de documento 

indispensável a propositura da ação, por não ter a parte autora juntado 

extrato emitido no balcão dos órgãos informativos de devedores, posto 

que o documento anexado ao id 15229531, pág. 7, expedido pela empresa 

BOA VISTA não possui aparência de fraude e o mesmo indica a existência 

de apenas uma restrição em nome da mesma. Outrossim, ao impugnar 

respectivo documento, poderia facilmente a parte requerida ter 

demonstrando a existência de outras restrições, o que não foi feito. 

Ultrapassado tais questionamentos, passo a análise de MÉRITO. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos 

morais promovida por ALICE CASSIMIRA GASPARINI em face de BANCO 

BRADESCO S.A. Em síntese, aduziu a proponente que seu nome foi 

inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida 

no valor de R$ 487,88 (quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito 

centavos) inserida em 04/08/15. Contudo, esclareceu que jamais firmou 

qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de 

seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por 

seu turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrado com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. O ônus da prova, nas ações declaratórias negativas, não se 

distribui de acordo com o a regra geral do CPC (art.373), pois a 

demandante pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende 

ver declarada, cumprindo à parte adversa a comprovação de sua 

existência, como fato constitutivo do direito atacado. Nestas ações, 

portanto, quem faz prova do fato constitutivo do direito é o réu, e não a 

autora. Assim, não há dúvidas de que se o requerido sustenta a licitude do 

ato jurídico, ou seja, a legalidade da negativação por existência do débito 

incumbia a ele o ônus da prova de que o contrato não está quitado. Se 

isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos 

do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome da requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pela autora que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO 

INEXISTENTE - PROVA DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA RÉ, NA FORMA 

DO ART. 373, II DO NCPC - INCLUSÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. - Incumbe à parte ré, na forma do art. 373, inciso II do 

NCPC, provar a existência da relação jurídica negada na exordial. - A 

inclusão de nome do consumidor no cadastro restritivo ao crédito, que 

nega a contratação de empréstimo pessoal, atesta a ilicitude da conduta 

perpetrada pela Ré, gerando o dano moral presumido. - A fixação do 

quantum indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e 

reparatório dos danos morais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.17.058947-7/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/0017, publicação da súmula em 

17/11/2017) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais da reclamante junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Deve-se levar em conta ainda, 

que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem 

por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a anotação 

(04/08/15). RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 487,88 

(quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos) inserida em 

04/08/15 discutido nos autos; INDEFIRO a gratuidade da justiça. 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de novembro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85768 Nr: 3166-79.2013.811.0009

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ESTE JUÍZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 1º 

OFICIO DE COLÍDER, BRUNO ROBALINHO ESTEVAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT-4877-A, Lafayette Garcia Novaes Sobrinho - OAB:6842/MT, 

REGINALDO RUEDA - OAB:20.899/MT, TALES SALES - OAB:20768 

OABMT, Tiago Sales - OAB:21.212/O

 Direto ao ponto, DEFIRO, parcialmente, o petitório de p. 1.131 para 

determinar à Central de Administração que certifique o decurso de prazo 

para recurso da decisão de p. 1.117/1.121.Por outro lado, no que tange ao 

pleito de remessa dos autos à Contadoria, melhor sorte não assiste ao 

Oficial Interino. Embora não tenha sido certificado o decurso de prazo para 

oposição de recurso da decisão retro mencionada, pelo lapso temporal já 

decorrido é de clareza solar que não há qualquer contenciosidade 

tempestiva, por parte do Sr. Aldevino, a respeito dos valores e métodos de 

correção monetária fixados por Este Juízo, que possa justificar a 

necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial, motivo pelo qual 
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o presente pleito deve ser INDEFERIDO.Considerando que o prazo de trinta 

(30) dias, fixado por Este Juízo, não foi respeitado pelo Oficial Interino, 

desde já FIXO O PRAZO DE CINCO (5) DIAS, para que o Sr. Bruno 

Robalinho Estevam junte aos autos comprovante de pagamento dos 

valores determinados por meio da decisão de p. 1.117/1.121, não sem 

antes a certificação de decurso do prazo da referida decisão.Após o 

decurso do prazo para pagamento, DIGA o Sr. Aldevino Ribeiro Sales, no 

prazo de cinco (5) dias, inclusive sobre o petitório de p. 1.133/1.134, 

valendo o silêncio pelo desinteresse no prosseguimento da 

demanda.INTIME-SE o Oficial Interino para que, havendo interesse, 

regularize sua representação judicial no presente feito, já que o causídico 

subscritor do já mencionado petitório foi destituído.ÀS PROVIDÊNCIAS.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001132-41.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERCOL CONSTRUCOES METALICAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER 1ª VARA DE COLÍDER AV. JUIZ VLADIMIR APARECIDO 

BAPTISTA, S/N, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001132-41.2018.8.11.0009 Valor da causa: R$ 

12.199,63 ESPÉCIE: [IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, 

MUNICIPAIS]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO 

DE COLIDER Endereço: TRAVESSA DOS PARECIS, 85, SETOR LESTE, 

CENTRO, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 POLO PASSIVO: Nome: SERCOL 

CONSTRUCOES METALICAS LTDA - ME Endereço: RUA: XINGU, 707, 

CENTRO, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO do polo ativo, na pessoa do representante legal, para 

manifestação sobre a certidão Id. 16687120 e 16687125, no prazo de 5 

dias, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

COLÍDER, 27 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47251 Nr: 1053-31.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMDSB, GODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 19770 Nr: 12-93.1989.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO FARIA LTDA, RUBENS ASSIS DE 

MIRANDA JUNIOR, SALVADOR FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMINO AFONSO FERNANDES - 

OAB:MT-3498-3, Helen Godoy da Costa - OAB:1008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 11579 Nr: 18-61.1993.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Francisco Rolla, Irene Maria Souza Rolla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeoni Ferreira dos Santos, Nair Ferraz dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos M. de Negreiro - 

OAB:MT-3.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277/MT

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46315 Nr: 126-65.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNGDO, EDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFGDOJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 12148 Nr: 12-83.1995.811.0009

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 43405 Nr: 344-30.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENIL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimada para se manifestar quanto os depósitos realizados 

pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita, pugnando 

ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 2781 Nr: 104-27.1996.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGOLIDER - ALGODOEIRA COLÍDER LTDA, 

ALEXANDRE RICARDO SANTOS DA PAZ ROSA, ADRIANO SANTOS DA 

PAZ ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival de Oliveira - OAB:MT 

3548-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rosa Lopes - 

OAB:MT-4382

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 2777 Nr: 106-60.1997.811.0009

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 3081 Nr: 16-18.1998.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES 

COMERCIAIS DO ESTADO DE MT. - COREMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI VOSNIAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KETRIN ESPIR - OAB:MT-3566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal promovida pela parte autora em desfavor da 

parte ré.

A parte ré não efetuou o pagamento e/ou não foi encontrada e/ou não se 

localizaram bens sobre os quais pudessem recair a penhora, razão pela 

qual o processo foi suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, e, 

posteriormente, mantida as mesmas circunstâncias fáticas, remetido ao 

arquivo provisório, na forma do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80.

Entanto, desde a data do arquivamento, observa-se ter decorrido prazo 

superior de 05 (cinco) anos sem qualquer suspensão ou interrupção do 

lapso prescricional, conforme limite estabelecido no art. 174 do Código 

Tributário Nacional, a caracterizar a prescrição intercorrente da pretensão 

tributária, na dicção do art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80.

E tal decisão é prolatada independentemente de intimação da parte autora, 

haja vista o valor da execução que não suplanta o mínimo fixado pelo 

Ministro do Estado da Fazenda, na licença do art. § 5º, do art. 40, da 

citada Lei 6.830/80 c.c. o art. 591, “caput”, da CNGC:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste 

artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja 

inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.”

“Art. 591. Os processos cíveis de conhecimento que se encontrem em 

arquivo provisório paralisados devido à inatividade processual há pelo 

menos 01 (um) ano, sem julgamento, bem como as execuções fiscais 

arquivadas provisoriamente há pelo menos 05 (cinco) anos, poderão ser 

desarquivados virtualmente (no sistema informatizado de 

acompanhamento processual por andamentos iguais) e o magistrado 

proferir, respectivamente, sentença de julgamento de casos idênticos, em 

bloco, no primeiro caso, extinguindo o processo por falta de interesse, na 

forma do artigo 485, inciso VI, do CPC, independentemente de prévia 

intimação da parte e, no que se refere às execuções fiscais, reconhecer 

a prescrição intercorrente, conforme o caso necessitar ou não da prévia 

intimação da Fazenda Pública, e na forma do artigo 40, §§ 4º e 5º, Lei 

6.830/80.”

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, incisos I e II, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 
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sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Caso os autos estejam no arquivo geral, é desnecessária a movimentação 

física e respectiva juntada da presente sentença. Entanto, havendo pedido 

de desarquivamento ou recurso, tais procedimentos deverão ser 

realizados, nos termos dos arts. 592, inciso IX e 593, ambos da CNGC/MT:

“Art. 592. Para fins de cumprimento da presente seção, deverão ser 

observados os seguintes procedimentos:

IX – Em relação aos autos que já estiverem no Arquivo Geral, não haverá 

a necessidade de movimentação física, salvo por requerimento da parte 

anterior à sentença extintiva e em caso de interposição de recurso.”

“Art. 593. Excetuam-se os casos aqui tratados do estabelecido na CNGC 

que determina a adequação do que consta no Sistema informatizado de 

acompanhamento processual com os Processos físicos. Entretanto, em 

caso de recurso, ou pedido de desarquivamento a sentença deverá ser 

impressa e juntada aos autos.”

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC.

 Publique-se. Intime(m)-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32217 Nr: 2820-46.2004.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JABUR AUTOMOTOR VEÍCULOS E ACESSÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira da Silva - OAB:Pr 

19.172, MARCUS AURÉLIO LIOGI - OAB:OAB/PR 25.925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 14643 Nr: 64-60.1987.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T&ML, ABT, JTDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE SOUSA GÓES - 

OAB:13.087-A, Gervásio Fernandes Cunha Filho - OAB:SP/124.217, 

LUCIANO PORTEL MARTINS - OAB:7497/MT, RENATO FELICIANO DE 

DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 2294 Nr: 80-33.1995.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RALSTON PURINA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIUS MARCELLUS REIS SILVEIRA, ROBERTO 

REIS SILVEIRA, HERCULANO CESAR BARROS BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLON GILSON MOREIRA 

COELHO - OAB:MT-4042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 4179 Nr: 62-41.1997.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS PEREIRA AMARAL, LUCINEI PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO JOAQUIM AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98681 Nr: 1246-65.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimada para se manifestar quanto os depósitos realizados 

pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita, pugnando 

ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 11971 Nr: 149-31.1996.811.0009

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 3231 Nr: 29-56.1994.811.0009

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINO NIEDERMEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVALDO ALVES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival de Oliveira - 

OAB:MT 3548-A

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 2661 Nr: 103-42.1996.811.0009

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA RITA DE ALENCAR, ALONSO MARTINS DE 

SOUZA, GILMAR RIBEIRO DE ALENCAR, RUTE APARECIDA DE ALENCAR, 

GEYSE RITA DE ALENCAR, DAVID CARLOS DE ALENCAR, JOSÉ CARLOS 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO RODRIGUES DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILMAR DAVID LUCAS - 

OAB:MT-4136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 3998 Nr: 1410-26.1999.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA BEZERRA CORDEIRO, EDMARY BEZERRA 

CORDEIRO, MARIA APARECIDA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Mara Di Giulio Bohac - 

OAB:SP n.º 118.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 30258 Nr: 1569-90.2004.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANISIO PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimada para se manifestar quanto os depósitos realizados 

pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita, pugnando 

ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 19573 Nr: 407-56.1987.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBDIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T&ML, ABT, ACM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 2775 Nr: 6-08.1997.811.0009

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COM. IND. SCHENATTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIZ CARLOS DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos M. de Negreiro - 

OAB:MT-3.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:3529-A/MT

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50455 Nr: 1205-45.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, NEUZA FELIZARDO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 
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OAB:17.238/MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875, 

LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:MT - 16.666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimada para se manifestar quanto os depósitos realizados 

pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita, pugnando 

ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94437 Nr: 2336-45.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INEZ SONA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimada para se manifestar quanto os depósitos realizados 

pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita, pugnando 

ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90565 Nr: 3421-03.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimada para se manifestar quanto os depósitos realizados 

pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita, pugnando 

ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90230 Nr: 3147-39.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GASPAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimada para se manifestar quanto os depósitos realizados 

pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita, pugnando 

ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88570 Nr: 1756-49.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILDA SOARES DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimada para se manifestar quanto os depósitos realizados 

pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita, pugnando 

ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.
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Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 91468 Nr: 287-31.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RIBEIRO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimada para se manifestar quanto os depósitos realizados 

pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita, pugnando 

ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82278 Nr: 3310-87.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA CORREA ARAUJO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimada para se manifestar quanto os depósitos realizados 

pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita, pugnando 

ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58296 Nr: 2581-95.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimada para se manifestar quanto os depósitos realizados 

pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita, pugnando 

ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90789 Nr: 3589-05.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN ANDRADE DE OLIVEIRA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimada para se manifestar quanto os depósitos realizados 

pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita, pugnando 

ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50974 Nr: 1692-15.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORACI RODRIGUES DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimada para se manifestar quanto os depósitos realizados 

pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita, pugnando 

ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94053 Nr: 2108-70.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELI VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

Devidamente intimada para se manifestar quanto ao pagamento do RPV 

referente aos honorários sucumbenciais realizado pela parte executada, 

o(a) advogado(a) da parte exequente deu-se por satisfeito(a), pugnando 

pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Assim, DEFIRO o pedido de fl. retro.

Proceda a Secretaria Judicial com as providências necessárias ao 

levantamento do valor depositado, transferindo-o à conta indicada.

Aguardem-se os autos em secretaria até a juntada do comprovante de 

pagamento do RPV expedido referente ao valor do benefício.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57887 Nr: 2171-37.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENI DONISETE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

Devidamente intimada para se manifestar quanto ao pagamento do RPV 

referente aos honorários sucumbenciais realizado pela parte executada, 

o(a) advogado(a) da parte exequente deu-se por satisfeito(a), pugnando 

pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Assim, DEFIRO o pedido de fl. retro.

Proceda a Secretaria Judicial com as providências necessárias ao 

levantamento do valor depositado, transferindo-o à conta indicada.

Aguardem-se os autos em secretaria até a juntada do comprovante de 

pagamento do RPV expedido referente ao valor do benefício.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002029-69.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO OCILO BONIN (REQUERENTE)

ROSANA CLAUDIA REZENDE BONIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS REZENDE BONIN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA, para no prazo legal, 

providenciar o recolhimento das custas para expedição de certidão de 

andamento do feito e providenciar o preparo da carta precatória de 

Citação a ser expedida, bem como trazer os Autores na Segunda 

Secretaria munidos de documentos pessoais, para assinarem o Termo de 

Compromisso expedido. Tudo em conformidade com o teor da decisão 

anexa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000720-13.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO ADEMILSON ZEFERINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES DO TEOR DA DECISÃO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80608 Nr: 1605-54.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DA SILVA, IVONETE ALVES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDAobs. PARA 

INTIMAÇÃO DIÁRIO - OAB:12333

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88973 Nr: 2086-46.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA LOURENÇO DA ROCHA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS GIOVANNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, Ana Silvia Bastos Carneiro - OAB:19473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI SABRINA ZAVADZKI 

GRAF - OAB:14.816, VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO 

RICHTER - OAB:OAB/MT 4676

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86175 Nr: 3582-47.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT, JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/ 8184-A

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39649 Nr: 1508-64.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42067 Nr: 3140-28.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19530 Nr: 1426-72.2002.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONOR DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51109 Nr: 1829-94.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99460 Nr: 1796-60.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTINA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100507 Nr: 2545-77.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEIA TEREZINHA MARETI GIMENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97507 Nr: 466-28.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82209 Nr: 3237-18.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELEN SANDRA DE MEIRE PEREZ TURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 87516 Nr: 904-25.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARAIVA E SICILIANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875, 

LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:MT - 16.666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE DOS 

SANTOS VISEU - OAB:117.417

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80430 Nr: 1400-25.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO GUARDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-A, PAULO ROBERTO VIGNA - OAB:SP-173.477

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81277 Nr: 2341-72.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CRISTINA BAZZO MORELATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO DO SANTO MORELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CÉLIA DE JULIO - OAB:MT - 

13.227-B, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 Autos n° 2341-72.20123.811.0009Código Apolo - 81277 Vistos etc[...]É o 

relatório do necessário.DECIDO.1.De plano, insta destacar que ato 

processual de interposição de um recurso é capaz de gerar inúmeros 

efeitos diferentes. Como se sabe os efeitos obstativo e o devolutivo são 

inerentes a todos os recursos, já os efeitos suspensivo, substitutivo e 

expansivo podem ou não ser configurados a depender do recurso e do 

caso concreto em questão.[...] Posto isto, diante da previsão legal quanto 

aos efeitos recursais que prescinde de qualquer certidão, bem como da 

incompetência deste juízo de análise dos efeitos que exigem análise 

judicial, INDEFIRO o requerimento de fl. 436. 2.No tocante à petição de 

“apresentação de contas” aportada às fls. 375-393, é possível extrair de 

seu conteúdo que se pretende o cumprimento da sentença com a 

finalidade de iniciar a segunda fase do procedimento de prestação de 

contas, todavia esta fase deverá aguardar o trânsito em julgado da 

sentença, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de 

Justiça (Agravo em Recurso Especial nº 814.490/SP (2015/0290953-5), 3ª 

Turma do STJ, Rel. Marco Aurélio Bellizze. j. 30.11.2015, DJe 04.12.2015), 

razão pela qual INDEFIRO tal pedido.Registre-se que caso haja, em tese, 

declaração do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso de 

recebimento do recurso de apelação apenas no efeito devolutivo, caberá 

a parte requerer o cumprimento da ordem de forma adequada, a saber: 

cumprimento provisório da sentença, nos termos do artigo 520 e demais, 

do Código de Processo Civil.Desta feita, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo.Colíder, 24 de novembro de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 3614 Nr: 163-78.1997.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO CHINA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DE FARIA - OAB:MT 

6142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alaor Alves Pinto - 

OAB:9553/PR

 Autos nº: 163-78.1997.811.0009.

Código Apolo nº: 3614.

Vistos etc.

1 - Compulsando os autos, tem-se às fls. 109, que o presente feito fora 

convertido para Cumprimento de Sentença, diante disso proceda a 

Secretaria deste juízo, com a RETIFICAÇÃO da capa dos autos.

DETERMINO a remessa do presente feito ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca, para as providências necessárias, no que tange atualização 

dos polos processuais.

2 – Após, REMETAM-SE os autos para a União, para no prazo legal, para 

informar a conta corrente da União para fins de expedição de alvará 

judicial.

 Cumpra-se.

Às providências.

Colíder/MT, 13 de novembro 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55284 Nr: 2722-51.2010.811.0009

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CÉLIA DE JULIO - OAB:MT - 

13.227-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, DANILO GALADINOVIC ALVIM - 

OAB:OAB/MT 14.371, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 Autos nº: 2722-51.2010.811.0009.

Código Apolo nº: 55284.

Vistos etc.

CUMPRA-SE a decisão proferida à fl. 131.

Colíder, 24 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55564 Nr: 123-08.2011.811.0009

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR RUHOFF - 

OAB:17782/MT, ANA CÉLIA DE JULIO - OAB:MT - 13.227-B, FREDERICO 

STECCA CIONI - OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, BRUNO BUDKE LAGE - OAB:14710-OAB/MT, 

HIGOR HUYNTER CARINHENA - OAB:8061-B/MT, PAULO CELERINO 

ALVIM DA FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 Autos n° 123-08.2011.811.0009Código Apolo - 55564Vistos etc.Trata-se 

de ação de divórcio litigioso ajuizada por Izabel Cristina Bazzo Morelatto, 

em desfavor de Emílio do Santo Morelato.[...]É o relatório do 

necessário.DECIDO.De plano, insta destacar que o §3º, do artigo 1010, do 

Código de Processo Civil, prevê que após as formalidades do recebimento 

do recurso de apelação, “os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, 

independente de juízo de admissibilidade”.A doutrina é pacífica quanto ao 

entendimento de que o juiz de primeiro grau não realiza mais o juízo de 
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admissibilidade, tanto que tal entendimento encontra-se sedimentado no 

enunciado 99, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, conforme 

passo a transcrever:“O órgão a quo não fará juízo de admissibilidade da 

apelação.”Demais disso, o § 3º, do art. 1.012 do mesmo códex, prevê que 

o requerimento de efeito suspensivo deve ser dirigido ao: “I – tribunal, no 

período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, 

ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II – 

relator, se já distribuída a apelação.”Nesse contexto, verifica-se que não 

cabe ao juízo de piso a análise do juízo de admissibilidade do recurso e 

nem quanto aos efeitos do referido recurso. Posto isto, INDEFIRO o 

requerimento de fl. 1.244. Desta feita, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo.Colíder, 24 de novembro de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93614 Nr: 1782-13.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI MOREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42064 Nr: 3137-73.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MIGUEL DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93575 Nr: 1755-30.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca dos documentos protocolados pelo 

requerido (Recurso de Apelação) juntados aos autos em referência que 

se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96230 Nr: 3428-58.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - OAB:7809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58769 Nr: 391-28.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIR FIGUEIREDO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83872 Nr: 1234-56.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54913 Nr: 2352-72.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MILTON DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96228 Nr: 3427-73.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZUITA BELIZARIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82189 Nr: 3217-27.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACY CAVALCANTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51563 Nr: 2267-23.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI SIQUEIRA, LUCILENE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44691 Nr: 1554-19.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR LOPES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86562 Nr: 69-37.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83063 Nr: 419-59.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVI FAGUNDES JÓCAME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58315 Nr: 2600-04.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81235 Nr: 2295-83.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO VIDAL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53772 Nr: 1206-93.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:Mat. 1243534

 FINALIDADE: intimação da parte autora para se manifestar em relação aos 

documentos de fls 210/219 nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85572 Nr: 2969-27.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS PEREIRA PAVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88696 Nr: 1865-63.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO RAMOS BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82873 Nr: 214-30.2013.811.0009

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Tietz - OAB:MT 

9.082, JANAINA MACEDO RIBEIRO POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA ELIDIA GOMES - 

OAB:SP226.939

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Advogada parte requerida, Dra. Fabíola Elidia 

Gomes, da parte dispositiva da sentença proferida nos autos a seguir 

transcrita: “(...)Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério 

Público, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil de 2015. CONDENO 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e, também, em 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, 

SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do NCPC, por 

ser beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da lei. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para 

as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos 

sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. P.R.I.C. Colíder/MT, 16 de maio de 2018. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97546 Nr: 496-63.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA GALDINO PINHEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT, Midiã Carbo Ferneda Borguetti - OAB:21097-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação da parte autora para se manifestar em relação aos 

documentos de fls 102/112 nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89538 Nr: 2559-32.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85699 Nr: 3099-17.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL GARCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83934 Nr: 1304-73.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83604 Nr: 960-92.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRANDINA ORDAKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53872 Nr: 1309-03.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SILVINO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88604 Nr: 1786-84.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, SILVANA DA FONSECA ROSAS SILVA - 

OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT - 5736/O

 FINALIDADE: intimação das partes para, se manifestar, no prazo de 05 

dias sobre o resultado da perícia de fls 90-96 de acordo com a decisão de 
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fls 81 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92024 Nr: 684-90.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO ROSSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 FINALIDADE: intimação das partes para, se manifestar, no prazo de 05 

dias sobre o resultado da perícia de fls 181/187 de acordo com a decisão 

de fls 70V dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24526 Nr: 1109-40.2003.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS GISONI BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MELCHIORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 

OAB:5131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Héber Amilcar de Sá Stábile 

- OAB:3283-B/MT

 FINALIDADE: intimação das partes para se manifestar, no prazo de 05 

dias sobre o resultado da perícia de fls 236-243 de acordo com a decisão 

de fls 226 dos autos.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001016-35.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER AMILCAR DE SA STABILE OAB - MT3283-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EX SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

Vistos etc. Cuida-se a espécie de execução fiscal em que se objetiva a 

cobrança de dívida ativa. Todavia, antes de determinar a citação dos 

executados, mister que o exequente apresente a qualificação correta da 

parte executada. Saliento, outrossim, que a qualificação correta é medida 

imprescindível para a prática dos ofícios de justiça, consoante prevê o 

item 2.2.1, seção 2, capítulo II da CNGC, que ora se transcreve. “2.2.1 – 

Em todos os termos e atos em geral, a qualificação das pessoas será a 

mais completa possível, contendo o nome por inteiro, o número do RG e do 

CPF, a naturalidade, o estado civil, a profissão e o endereço do local do 

trabalho, a filiação, a residência e o domicílio especificados (rua, número, 

bairro, cidade)”. Assim, à vista das alegações alinhadas alhures e em 

observância aos princípios da economia processual e da celeridade, 

determino a emenda à inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento, nos termos do § único do art. 331 do CPC, informando o 

endereço completo da parte executada. Transcorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito SEDE DO 2ª VARA DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AV. JUIZ VLADIMIR APARECIDO BAPTISTA, 

S/N, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86434 Nr: 3849-19.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEISON QUEIROZ DE SOUZA 

- OAB:12746

 INTIMAÇÃO do advogado, Dr. Gleison Queiroz de Souza OAB MT nº 

12.746 para que, no prazo legal, apresente resposta à acusação 

referente ao réu Emilio do Santo Morelato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 92474 Nr: 966-31.2015.811.0009

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ, CCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Héber Amilcar de Sá Stábile 

- OAB:3283-B/MT

 Autos nº. 966-31.2015.811.0009 – Código nº. 92474

Despacho

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de fl. 68.

Às providências.

Colíder/MT, 23 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114831 Nr: 3392-11.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA YOSHIKO TAKAHASHI, JOSÉ GOMES 

CARDOSO, DEYVISON TAKEYKI CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Magro Martins - 

OAB:MT 21775/0

 Autos nº. 3392-11.2018.811.0009 – Código nº. 114831

Despacho.

Vistos, etc.

Ante a certidão de fl. 05, DEVOLVA-SE à origem.

Às providências.

Colíder/MT, 23 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114462 Nr: 3165-21.2018.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA DA SILVA SOUZA, JEAN CARLOS 

JOSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR ESQUIVEL - 

OAB:19211/O

 Autos nº. 3165-21.2018.811.0009 – Código nº. 114462

Despacho

Vistos, etc.

Ante a necessidade de readequação da pauta, REDESIGNO a solenidade 

outrora aprazada para o dia 17 de dezembro de 2018, às 14h00min.

Promovam-se as comunicações e intimações de praxe.

Às providências. Cumpra-se.

Colíder/MT, 26 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108599 Nr: 3572-61.2017.811.0009
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:17329

 Autos nº. 3572-61.2017.811.0009 – Código nº. 108599

Despacho

Vistos, etc.

Ante a necessidade de readequação da pauta, REDESIGNO a solenidade 

outrora aprazada para o dia 28 de março de 2019, às 16h00min.

Promovam-se as comunicações e intimações de praxe.

Às providências. Cumpra-se.

Colíder/MT, 23 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99425 Nr: 1773-17.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIVALDO BRITO DOS SANTOS, JOSE 

VICENTE PORTO, LUCIANO FERREIRA DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO PEREIRA - OAB:MT 

13.704

 INTIMAÇÃO da defesa para que no prazo legal apresente os memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111852 Nr: 1607-14.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON FERREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gessica Lorca Strapazzon - 

OAB:16028/E

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) ACOLHO a 

justificativa apresentada pela testemunha diante da ausência na audiência 

do dia 22/08/2018. 2) Cumprida a missiva, devolva a Comarca de origem 

com as nossas homenagens de estilo, mediante as baixas e anotações 

necessárias”.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001784-58.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Giliandro da Silva Soares (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Expedido por 

ordem do M.M. Juiz Fernando Kendi Ishikawa Processo: 

1001784-58.2018.8.11.0009 Parte Autora: BOSSA DROGARIA LTDA - ME 

Parte Ré: GILIANDRO DA SILVA SOARES FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte requerente para comparecer à audiência de 

conciliação redesignada para o dia 14 de fevereiro de 2019 às 13h20min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 23 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001788-95.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fabíola Aparecida Altrzo Souza (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1001788-95.2018.8.11.0009 Parte Autora: BOSSA DROGARIA LTDA - ME 

Parte Ré: FABÍOLA APARECIDA ALTRZO SOUZA FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) o Advogado(a) da parte requerente para comparecer à audiência de 

conciliação redesignada para o dia 14 de fevereiro de 2019 às 13h40min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 23 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001609-64.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DORCIDIO MARENGO E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARQUES BATISTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA Polo ativo: DORCIDIO MARENGO E CIA LTDA - ME Polo passivo: 

JOSE MARQUES BATISTA Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), 

através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre o mandado devolvido 

pelo Oficial de Justiça no Id 15667087, para pugnar o que entender de 

direito, no prazo de cinco dias. Colíder-MT, 22 de novembro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105449 Nr: 1637-83.2017.811.0009

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANA TERTULHANO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA PERAL DA 

SILVA - OAB:13404/MT

 Certifico que passo a intimar a procuradora da Autora do Fato. Dra. 

Elisangela Peral da Silva. Dos Termos da r. Sentença proferida nos 

autos,às fls .73/75, cujo dispositivo segue abaixo.

SENTENÇA: ...... III - DISPOSITIVO - Ante o exposto, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de SUZANA TERTULHANO DIAS em razão de seu 

falecimento, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS - Deixo de condenar a parte ré em custas e 

despesas processuais, em face do provimento específico extintivo da 

punibilidade. Caso tenha havido o recolhimento de fiança, intimem-se os 

familiares do “de cujus” para que informem os dados de sua conta 

bancária, a fim de que tal quantia lhe seja restituída, na dicção do art. 337 

do Código de Processo Penal e art. 1.471, § 1º, da CNGC. Cientifique-se o 

Ministério Público. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Comodoro
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Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125763 Nr: 4457-27.2018.811.0046

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar o requerente, de que a restituição dos 

valores ocorreu em 12/11/18, consoante documentos anexados ao 

movimento de ref: 16. Em razão disso o feito será arquivado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104674 Nr: 2935-96.2017.811.0046

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MEZZOMO E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEVERSON LEANDRO DA COSTA 

- OAB:3134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar o requerente, no sentido de que a 

restituição já fora realizada, em 12/11/2018, consoante comprovante 

anexado à ref: 48. Em razão disso, o feito será arquivado.

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001314-13.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA PASCOAL GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES JOSE PEIXOTO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001314-13.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: SILVIA PASCOAL GOMES REQUERIDO: JAMES JOSE 

PEIXOTO SILVA Vistos. Cumpra-se na forma requerida, servindo a 

presente Carta Precatória como mandado. Expeça-se o necessário. Após, 

devolva com nossas homenagens. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo 

Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001318-50.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS - IBAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA ALINE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001318-50.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA REQUERIDO: MADEIREIRA 

ALINE LTDA - ME Vistos. Cumpra-se na forma requerida, servindo a 

presente Carta Precatória como mandado. Expeça-se o necessário. Após, 

devolva com nossas homenagens. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo 

Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001321-05.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IND.E COM. DE MADEIRAS MANSIN LTDA - ME (REQUERIDO)

EVALINO SINSEN DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001321-05.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: IND.E COM. DE MADEIRAS MANSIN LTDA - ME, EVALINO 

SINSEN DE MORAIS Vistos. Cumpra-se na forma requerida, servindo a 

presente Carta Precatória como mandado. Expeça-se o necessário. Após, 

devolva com nossas homenagens. Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento 

de Resende Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001295-07.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. G. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001295-07.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): ANA PAULA DOS SANTOS RÉU: REGINALDO SANTANA 

GONCALVES Vistos. Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução 

de união estável c/c guarda, alimentos e regulamentação de visitas, 

formulada por ANA PAULA DOS SANTOS, em desfavor de REGINALDO 

SANTANA GONÇALVES, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Designo 

audiência de conciliação para o dia 24 de janeiro de 2019, às 15h30min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Comodoro. Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código 

de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344). Intime-se o órgão ministerial para se manifestar. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo 

Bento de Resende Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37653 Nr: 2352-24.2011.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, de forma que neste momento INTIMO a parte 

interessada informando o desarquivamento e que assim permanecerá por 

10 dias. Registro que ao final do prazo, caso não haja manifestação, os 

autos serão novamente arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 39389 Nr: 404-13.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELICA BREGOLIN SCHUCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar 

a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim de requerer(em) 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62396 Nr: 474-93.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA LÚCIA PALHARIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÍVIA VAZ SANTOS CASTRIANI 

- OAB:13230 MT, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - 

OAB:16681, MARIA LINEIDE RAMOS DOS ANJOS MACHADO - 

OAB:4542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar a 

advogada da parte autora (peticionante de fls. 88), do retorno dos autos 

para 1ª Instância afim de requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76881 Nr: 1927-55.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLENO NEVES DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar 

a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim de requerer(em) 

o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60486 Nr: 2264-49.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ANTÔNIO GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAES - OAB:24.237/MT, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:MT/8187-B

 Intimar a parte executada para, querendo, opor embargos à penhora 

online realizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61009 Nr: 2812-74.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMAR SEVERINO DOS SANTOS, KATIA COSTA 

TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090 - A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, de forma que neste momento INTIMO a parte 

interessada informando o desarquivamento e que assim permanecerá por 

10 dias. Registro que ao final do prazo, caso não haja manifestação, os 

autos serão novamente arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37176 Nr: 1875-98.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELLO & GRANADO LTDA-ME, ANDRE LUIZ FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, de forma que neste momento INTIMO a parte 

interessada informando o desarquivamento e que assim permanecerá por 

10 dias. Registro que ao final do prazo, caso não haja manifestação, os 

autos serão novamente arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25078 Nr: 2380-31.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMIX ZOOTÉCNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AMPELIO BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077A, ANDRÉ NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - 

OAB:8392/MT, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10637, GUILHERME F. 

FIGUEIREDO DE CASTRO - OAB:10647, JOSÉ HENRIQUE S. VIIGO - 

OAB:11.751/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

requerente para manifestar no feito, no prazo de 15 (quize) dias, com 

relação à certidão de fls. 139.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 95126 Nr: 4372-12.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI LOURENÇO ARANTES 

DE OLIVEIRA - OAB:23.736/MT

 Vistos.

1 – Tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, pois a defesa 

preferiu se manifestar de forma ampla de maneira que a tese defensiva 

necessita da produção de provas, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 14h00min, conforme 

dispõe o artigo 399 do Código de Processo Penal.

2 – Intimem-se as testemunhas arroladas e o réu de acordo com o que 

determina o artigo 399 e 400 do Código de Processo Penal.

3 – A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão 

serve como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício 

requisitório de testemunhas policiais militares, sendo que neste caso o 

presente documento será entregue ao comandante do policial militar.

 4 – Intime-se o Ministério Público e a defesa, via DJE.

Comodoro/MT, 26 de novembro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:
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1) Testemunhas:

 1 – EDMÍLSON HURTADO DOS SANTOS, policial militar;

2 – FLÁVIO IGO DE SOUZA SEBA, policial militar.

2) Réu:

JOELSON PEREIRA DA CRUZ, vulgo “JOEL”, convivente, comerciante, 

nascido em 31/12/1980, natural de Palotina/PR, portador do RG nº 

13230263 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 889.893.131-04, filho de 

Ezelina Conceição da Cruz e Azalem Pereira da Cruz, residente e 

domiciliado na Rua Nova Lacerda, n°. 538, bairro Sol Nascente, em Nova 

Lacerda-MT, celular [65] 9.9965-1131.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações:

 Todos deverão comparecer devidamente trajados e portando documentos 

pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 124837 Nr: 4065-87.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE RODRIGUES SAMULESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 Vistos em Mutirão – Semana Justiça Pela Paz em Casa. 1 – Tendo em 

vista que não é caso de absolvição sumária, pois a defesa preferiu se 

manifestar de forma ampla de maneira que a tese defensiva necessita da 

produção de provas, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 13 de fevereiro de 2019, às 13h30min, conforme dispõe o artigo 399 

do Código de Processo Penal. 2 – Intimem-se as testemunhas arroladas, a 

vítima e o réu de acordo com o que determina o artigo 399 e 400 do Código 

de Processo Penal. 3 – A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a 

presente decisão serve como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e 

eventual ofício requisitório de testemunhas policiais militares, sendo que 

neste caso o presente documento será entregue ao comandante do 

policial militar. 4 – Intime-se o Ministério Público e a defesa, via DJE. 

Comodoro/MT, 23 de novembro de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 70674 Nr: 3339-55.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEMAR GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Vistos em Mutirão – Semana Justiça Pela Paz em Casa.

1 – DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de janeiro 

de 2019, às 16h30min, para a oitiva da vítima LUCIANA DA SILVA 

PESSOA.

2 – Intime-se a vítima LUCIANA DA SILVA PESSOA no endereço descrito.

3 – A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão 

serve como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício 

requisitório de testemunhas policiais militares, sendo que neste caso o 

presente documento será entregue ao comandante do policial militar.

 4 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa, via DJE.

Comodoro/MT, 26 de novembro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Vítima a ser inquirida:

 LUCIANA DA SILVA PESSOA, podendo ser localizada na loja Viva 

Fashion (certidão – Ref. 89).

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações:

 Todos deverão comparecer devidamente trajados e portando documentos 

pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 82941 Nr: 4198-37.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EQS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 Vistos.

Considerando a manifestação da advogada dativa retro, CHAMO O FEITO 

À ORDEM, tendo em vista que o despacho de ref. 100 possui erro material.

Assim a douta procuradora (Dra. Eliana da Costa) foi nomeada para 

patrocinar os interesses do requerido, que apresentou contestação por 

meio da Defensoria Pública do Estado de Rondônia.

Diante desse erro material, reabro o prazo para especificação de provas, 

devendo ser intimada as procuradoras dativas de ambas as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74408 Nr: 911-66.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, LUCIANA CAVALCANTE URZE 

PRADO - OAB:148.984

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte requerida da 

Decisão->Determinação de Ref: 59, abaixo transcrita: Vistos. Trata-se de 

ação de usucapião extraordinária proposta por ZENAIDE FRANCISCO DE 

OLIVEIRA em face de ITAÚ UNIBANCO S/A. Foi publicado o edital para 

conhecimento de terceiros e interessados, fls. 24/25. A parte requerida foi 

devidamente citada, tal como as confinantes também foram devidamente 

citadas pessoalmente, conforme certidão às fls. 41. A União, o Estado e o 

Município foram citados, porém até o presente momento não manifestaram 

eventual interesse na presente ação. Nomeado curador especial às fls. 

59, em razão de eventuais interessados não terem constituído advogado, 

deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação. Oportunidade em 

que o curador especial nomeado, deixou de apresentar a competente 

defesa, alegando em síntese a desnecessidade de nomeação de curador 

em casos de citação editalícia de réus desconhecidos e eventuais 

interessados, razão pela qual acolho a manifestação e revogo sua 

nomeação. Decreto a revelia das confinantes, vez que foram devidamente 

citadas pessoalmente, conforme certidão de fls. 41, deixando transcorrer 

in albis o prazo para manifestação nos autos. Na contestação não foram 

arguidas preliminares, desta forma dou o feito por saneado. As partes são 

legítimas e estão bem representadas em juízo. Fixo como ponto 

controvertido decidir se a parte requerente é possuidora legítima do imóvel 

do presente litigio. Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem 

produzir, no prazo de 10 dias, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Caso a parte solicite a produção de prova testemunhal, 

determino que o rol de testemunhas já seja apresentado quando do seu 

requerimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 104470 Nr: 2842-36.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. DO SUDOESTE - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heronildes Alves da Costa, Elienir Alves 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o executado não foi citado, 

razão pela qual intimo o exequente para que se manifeste informando 

novo endereço da parte executada Elienir Alves Barbosa nos autos no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90633 Nr: 2399-22.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o executado não foi citado, 

razão pela qual intimo o exequente para que se manifeste informando 

novo endereço nos autos no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119831 Nr: 1893-75.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. PEREIRA BATISTA ME, LUCIMAR PEREIRA 

BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o executado não foi citado, 

razão pela qual intimo o exequente para que se manifeste informando 

novo endereço nos autos no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104117 Nr: 2674-34.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º,§ 1° da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a defesa para que apresente 

alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108447 Nr: 4666-30.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMEZINDO JOSÉ MEDEIROS FILHO, JORGE 

MARCOLINO DE OLIVEIRA, HELIO DE ARAUJO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 31 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que inexiste indicação de bens 

nos autos, desta forma INTIMO o exequente para se manifestar em 05 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103832 Nr: 2584-26.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDA RODRIGUES GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 31 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que inexiste indicação de bens 

nos autos, desta forma INTIMO o exequente para se manifestar em 05 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72578 Nr: 155-57.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MAURICIO FIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS MARTINS, PAULO MOTTA, JURANDIR 

JOSÉ FIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3.606/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora para comprovar a 

distribuição da carta precatória de Ref: 87.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64335 Nr: 2507-56.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER FURLAN GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar nesta 

secretaria os documentos desentranhados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72616 Nr: 163-34.2015.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR JOSÉ MENEGOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE TRÂNSITO 

OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANE SECAGNO - OAB:5020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97764 Nr: 5618-43.2016.811.0046

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE CARNEIRO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA APARECIDA CARNEIRO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O, JOÃO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º, III, da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora para que, no prazo de 

05 dias, se manifeste sobre o estudo psicológico juntado aos autos (ref: 

91).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39735 Nr: 749-76.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO FERNANDES VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Cláudio Jassaniker 

Júnior - OAB:21.087/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISI ANNE LIMA TIAGO - 

OAB:16.657/MT, LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - OAB:22584/O, 

NAYRA RINALDI BENTO - OAB:23.194

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 34 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o exequente solicitou a 

suspensão do feito, razão pela qual neste momento o feito será suspenso 

pelo prazo de 01 (um) ano.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37997 Nr: 2695-20.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO ROCHA DE SOUZA, VALDIR 

ANTONIO DE SOUZA, TEREZINHA ROCHA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de penhora e avaliação, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39286 Nr: 301-06.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO JOSE MEDEIROS, PEDRO INACIO 

DE AMORIM, PEDRO INACIO DE AMORIM-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Intimar a parte requerida Sebastião José Medeiros para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar nos autos o comprovante de distribuição da Carta 

Precatória de fls. 369 (Depoimento Testemunha: Clarice Maria Watthier 

Makiyama).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62545 Nr: 632-51.2013.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de citação, devendo o depósito 

ser efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site 

do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2457 Nr: 72-37.1998.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDOLIN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, CERTIFICO que a 

parte exequente solicitou dilação de prazo de 30(trinta ) dias, para 

manifestar, razão pela qual nos termos da portaria de nº 03/2017 deste 

juízo defiro a solicitação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78560 Nr: 2601-33.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BORGES ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o executado não foi citado, 

razão pela qual intimo o exequente para que se manifeste informando 

novo endereço nos autos no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119065 Nr: 1612-22.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Vistos em Mutirão – Semana Justiça Pela Paz em Casa.

Tendo em vista a procuração juntada aos autos, intime-se a advogada do 

denunciado para no prazo de 10 dias apresentar resposta a acusação, 

por escrito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 19622 Nr: 776-69.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NERI PÊS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 Vistos.

Defiro o pedido e com base no artigo 921, inciso III do Código de Processo 

Civil determino o sobrestamento do feito, pelo prazo de 90 dias conforme 

requerido às fls. 156.

Decorrido o prazo, a contar da intimação via DJE desta decisão, o 

requerente deve ser manifestar independente de nova intimação no prazo 

de 5 dias.

Caso o autor não se manifeste conforme acima determinado, deve a 

gestora aguardar 30 dias e decorrido este prazo intimar pessoalmente a 

parte autora a impulsionar o feito em 5 dias sob pena de extinção.

 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113428 Nr: 6709-37.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDROERLANO ALVES FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT, RANULFO DE AQUINO NUNES - OAB:2242/MT

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68229 Nr: 1654-13.2014.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER ANGELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR SARAN, MARIA APARECIDA SARAN, 

CELSO FERNANDES PADOVANI, GLEYDSTON MACHADO GONÇALVES 

DE OLIVEIRA, EDSON ANGELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO P. FERRARINI - 

OAB:MT/14864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:4774-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DIAS DE 

VASCONCELOS - OAB:30.547-GO, ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:4774-B/MT

 Vistos.

Certifique-se o transito em julgado da sentença prolatada nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 67846 Nr: 1367-50.2014.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR SARAN, MARIA APARECIDA SARAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANGELO, CELSO FERNANDES 

PADOVANI, GLEYDSTON MACHADO GONÇALVES DE OLIVEIRA, ISRAEL 

RODRIGUES ARRAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT, HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CAVALHO DOMINGUES - 

OAB:21720/A, VIVIANE CRISTINE CALDAS - OAB:9826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14284/MT, JOSE FABIO P. FERRARINI - 

OAB:MT/14864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de fls. 472/473.

Considerando a conclusão indevida desde o dia 07/11/2018, restituo os 

autos para a secretaria devolvendo para as partes eventual prazo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62833 Nr: 939-05.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA 

- OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Chamo o feito à ordem e cancelo a audiência designada às fls. 230, tendo 

em vista a desnecessidade de oitiva de testemunhas, vez que a prova da 

demanda possui natureza documental e pericial.

Petição da parte autora de fls. 226/227 informa que a requerida de forma 

unilateral cessou o benefício.

Considerando que a decisão de fls. 82/84 deferiu o pedido de antecipação 

de tutela, sendo que até o presente momento não há decisão de 

revogação defiro o pedido de fls. 226/227.

Determino que o benefício previdenciário seja implementado em favor da 

parte autora por meio do sistema JusConvênios, informado por meio do 

ofício circular 294/2018-CGJ.

 O auxílio-doença será devido pelo período de 120 dias, consoante o art. 

60, §8º da Lei n. 8.213/91, consoante o art. 60, §8º da Lei n. 8.213/91, 

acrescentado pela Lei n. 13.457/2017.

Intimem-se as partes acerca da perícia realizada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39670 Nr: 684-81.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON ZUCATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SANTANA 

NESTORIO - OAB:18406/A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, 

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - OAB:21170/O, VIVIENE BARBOSA 

SILVA - OAB:4983

 Vistos.

1 - Em atendimento aos princípios da economia processual e da 

instrumentalidade do processo, recebo o pedido de fls. 152/156 como 

pedido de cumprimento de sentença.

2 – Defiro o pedido de cumprimento de sentença, arbitrando honorários no 

patamar de 5% sobre o valor atualizado da dívida.

 3 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o 

débito, no prazo de 15 dias, consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá honorários em cumprimento 

de sentença e nem a multa de 10% estipulada no artigo 475-J do CPC.

 4 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exeqüendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

sentença e a multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, em razão do disposto no artigo 475-J do Código 

de Processo Civil.

5 – Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no prazo de 15 

(quinze) dias, se o quiser, oferecer impugnação, a qual deverá limitar-se à 

matéria enumerada no artigo 475-L do Código de Processo Civil.

6 – Não havendo penhora ou não localizada a parte devedora, intime-se a 

parte credora para que adote as providências cabíveis.

7 – Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

 8 – Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para 
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conversão da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes.

 9 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 12665 Nr: 707-08.2004.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSIO CARLOS GAZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005A

 Vistos.

Indefiro o pedido retro, vez que o exequente não juntou quaisquer 

resultados em relação às buscas realizadas, que podem ser efetuadas 

perante os cartórios de registros de imóveis do estado.

Desta feita, a parte autora não demonstrou nos autos quais diligências 

realizou para fins de descobrir quais são os bens que o executado possui 

em seu nome.

Não é o poder judiciário quem deve realizar as buscas, primeiro o 

interessado realiza a busca no sistema e depois informa ao juízo o que foi 

encontrado para que seja determinada a indisponibilização do imóvel ou a 

respectiva penhora.

 Pensar de maneira inversa é colocar sobre o poder judiciário a 

responsabilidade para encontrar informações do credor.

 P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 28202 Nr: 2330-68.2008.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RAMOS AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOÊME RAMOS AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Regulamentação de Guarda ajuizada por Maria de 

Fátima Ramos Aguiar, com a finalidade de pleitear a guarda dos infantes 

Davi Junior Ramos Aguiar e Ruth Emilly Ramos Aguiar.

O feito foi julgado procedente (fls. 31), já tendo transitado em julgado (fls. 

35), com a consequente expedição do termo de guarda.

Sobreveio a petição de fls. 37, requerendo a retificação do termo de 

guarda, com a finalidade de constar o nome do infante alterado, qual seja 

Davi Junior Ramos Mora Aguiar.

Considerando a mudança do nome do infante, que foi acrescido de um 

sobrenome, bem como o relatado na petição retro, DETERMINO a 

expedição de novo termo de guarda em favor da parte autora.

Tal termo devera observar a certidão de nascimento de fls. 42.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, retorne os autos ao arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001308-06.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ZICO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001308-06.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

ZICO LEITE RÉU: INSS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO (AUXILIO DOENÇA) - C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDO DE CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA ajuizada por ZICO LEITE em face de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Ao analisar os autos, verifico que a autora juntou aos autos apenas 

atestado médico, não havendo exames médicos ou laboratoriais que 

demonstram a patologia alegada. Saliento que o perito judicial elabora o 

laudo pericial com base nos documentos acostado pela parte. Verifico, 

ainda, que a parte autora não colacionou documentos que comprovam sua 

qualidade de segurado e carência. Dessa forma, nos termos dos artigos 

319 e 320 do Código de Processo Civil, faculto ao citado emendar a inicial 

acostando exames médicos e documentos que comprovam a qualidade de 

segurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de lhe ser aplicado o 

parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. Com a juntada 

dos documentos, voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001095-97.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001095-97.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: MANOEL FIALHO RODRIGUES Vistos. De 

plano, INDEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

considerando que à pessoa jurídica é admissível em casos excepcionais e 

quando demonstrada a sua fragilidade econômica para suportar as 

despesas do processo o deferimento de tal benefício. Embora entenda 

que a pessoa jurídica, seja ela com fins lucrativos ou beneficente, possa 

fazer jus à concessão da gratuidade de justiça, não há dúvida de que, 

neste caso, estamos diante de hipótese excepcional, em que o 

deferimento do benefício deve estar lastreado por robusta prova 

documental. No caso dos autos, não restou demonstrada a 

hipossuficiência financeira pelo autor. Ante o exposto, INDEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Intimem-se a parte autora, por 

meio de seu advogado constituído, para no prazo de 30 (trinta) dias, 

efetuar o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito nos moldes do art. 102, parágrafo único, CPC. 

Havendo o recolhimento das custas processuais, remetam-se os autos ao 

cartório distribuidor, para o fim de ser certificado se houve o devido 

recolhimento das custas processuais e após, venham-me conclusos. 

Decorrido o prazo sem recolhimento, venham-me conclusos para extinção. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001094-15.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ OSMAR IZALINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001094-15.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JOSÉ OSMAR IZALINO DA SILVA 

Vistos. De plano, INDEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

considerando que à pessoa jurídica é admissível em casos excepcionais e 

quando demonstrada a sua fragilidade econômica para suportar as 

despesas do processo o deferimento de tal benefício. Embora entenda 
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que a pessoa jurídica, seja ela com fins lucrativos ou beneficente, possa 

fazer jus à concessão da gratuidade de justiça, não há dúvida de que, 

neste caso, estamos diante de hipótese excepcional, em que o 

deferimento do benefício deve estar lastreado por robusta prova 

documental. No caso dos autos, não restou demonstrada a 

hipossuficiência financeira pelo autor. Ante o exposto, INDEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Intimem-se a parte autora, por 

meio de seu advogado constituído, para no prazo de 30 (trinta) dias, 

efetuar o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito nos moldes do art. 102, parágrafo único, CPC. 

Havendo o recolhimento das custas processuais, remetam-se os autos ao 

cartório distribuidor, para o fim de ser certificado se houve o devido 

recolhimento das custas processuais e após, venham-me conclusos. 

Decorrido o prazo sem recolhimento, venham-me conclusos para extinção. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001079-46.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA COSTA TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA COSTA TEODORO OAB - MG76466 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO LEMOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001079-46.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: KATIA COSTA TEODORO REQUERIDO: RONALDO LEMOS 

VISTOS. Atento aos autos: I - Determino a emenda da inicial para o fim de 

que a parte autora, por meio de sua advogada constituída/advogada em 

causa própria, apresente o endereço do requerido em 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial, nos moldes do inc. I, do art. 

485, CPC. II – Comprove a alegada hipossuficiência de recursos nos 

termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC (contra-cheque, 

CTPS ou outro documento capaz de demonstrar a ausência de recursos 

financeiros) ou recolha as devidas custas processuais em 15 (quinze) 

dias. Efetuada a emenda, certifique e venham-me os autos conclusos. Se 

recolhida as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório 

distribuidor para que seja certificado se houve o devido recolhimento. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique e venham-me os autos 

conclusos para indeferimento da petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001099-37.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLAN JOSE DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001099-37.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: VANDERLAN JOSE DAMASCENO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Cuida-se de Ação de 

restabelecimento de benefício apresentado por VANDERLAN JOSÉ 

DAMASCENO sob o argumento de que o INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social descumpriu ordem judicial emanada por este juízo nos autos 

de cód. 88398, deste modo busca guarida judicial para o fim de ser 

restabelecido benefício em tese cessado indevidamente. Decido. De 

pronto, constato que o requerimento apresentado pelo autor deve ser 

efetuado no bojo da ação de conhecimento em que concedeu o benefício 

ora pleiteado por este. O art. 502 e ss do CPC de forma clara dispõe que 

ocorre coisa julgada quando torna imutável e indiscutível a decisão de 

mérito não mais sujeita a recurso. Assim, transitada em julgado a decisão 

de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e 

as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à 

rejeição do pedido. Ainda que seja utilizada no âmbito das ações 

individuais previdenciárias a tese da aplicabilidade da coisa julgada 

secundum eventum probationis. No caso dos autos, busca tão-somente o 

restabelecimento de benefício já concedido nos autos de cód. 88398. Não 

existe nos autos nada que demonstre o agravamento da patologia que 

acomete o autor. Assim, em razão da ocorrência do instituto da coisa 

julgada a extinção do presente feito é medida que se impõe. Diante do 

exposto, e por tudo o mais que dos autos constam, com fundamento no 

artigo 485, inciso V, §3º, CPC, RECONHEÇO a existência de coisa julgada 

e, por consequência JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Se condenação em litigância de má-fé, pois não vislumbrei dolo do 

autor. Sem condenação em honorários de sucumbência. Decorrido o 

prazo para interposição de recurso cabível, remetam-se os autos ao 

arquivo. P. I. C. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001118-43.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANO PASSINATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIAMARA CONCI OAB - MT10888 (ADVOGADO(A))

SAMANTHA BALTIERI CARVALHO OAB - MT0016152S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONSANTO TECHNOLOGY LLC.1 (REQUERIDO)

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001118-43.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: STEFANO PASSINATO REQUERIDO: MONSANTO 

TECHNOLOGY LLC.1, MONSANTO DO BRASIL LTDA Vistos. Em que pese 

o requerimento da parte no sentido de que recolheu de maneira 

equivocada as custas do feito, entendo que é dever da parte preparar o 

processo de maneira correta. Nessa senda, determino que recolha as 

custas no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de extinção. Comodoro, 16 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001124-50.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MARINGUES DA SILVA (REQUERENTE)

ADILSON DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI SILVA DIAS OAB - MT21981/B-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001124-50.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: ELIZABETH MARINGUES DA SILVA, ADILSON DA SILVA 

SOUZA Vistos. Intimem-se a parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, mediante publicação no Dje, para o fim de comprovar a 

alegada hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, 

CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC (contra-cheque, CTPS ou outro documento 

capaz de demonstrar a ausência de recursos financeiros) ou recolher as 

devidas custas processuais em 15 (quinze) dias. Se recolhida as custas 

processuais, remetam-se os autos ao cartório distribuidor para que seja 

certificado se houve o devido recolhimento. Após o prazo supra com ou 

sem manifestação voltem-me conclusos para deliberação. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001131-42.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO CARDOSO DE ASSIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001131-42.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: REGINALDO CARDOSO DE 

ASSIS VISTOS. Tendo em vista que não há guia de recolhimento de custas 

vinculada ao presente feito, consoante comprovante em anexo, determino 

que a parte proceda com a correta colheita das custas, sob pena de 

extinção. Intime-se. Comodoro-MT, 17 de outubro de 2018. Antonio Carlos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 577 de 1025



Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001132-27.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BARBOSA RODOVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA OAB - MT16670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001132-27.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): JONAS BARBOSA RODOVALHO RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Intimem-se a parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, mediante publicação no Dje, para o fim de: I – juntar 

substabelecimento ou mandato outorgado pelo autor, considerando que a 

advogada que protocolou a presente ação não é a mesma em que consta 

na procuração juntada aos autos. II - comprovar a alegada 

hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, §2º, CPC ( contra-cheque, CTPS ou outro documento capaz de 

demonstrar a ausência de recursos financeiros) ou recolher as devidas 

custas processuais em 15 (quinze) dias. Se recolhida as custas 

processuais, remetam-se os autos ao cartório distribuidor para que seja 

certificado se houve o devido recolhimento. Após o prazo supra com ou 

sem manifestação voltem-me conclusos para deliberação. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001133-12.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL LEIANE VIEIRA OAB - MT24945/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ECHER OAB - MT12274/O (ADVOGADO(A))

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001133-12.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

HELENA RODRIGUES DE SOUZA RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

VISTOS. Determino que a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias: I - 

Comprove a alegada hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, 

LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC (contracheque, CTPS ou outro 

documento capaz de demonstrar a ausência de recursos financeiros) ou 

recolha as devidas custas processuais em 15 (quinze) dias. Se recolhida 

as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório distribuidor para 

que seja certificado se houve o devido recolhimento. II - Proceda com a 

emenda à inicial retificando o valor da causa conforme preceitua o art. 

292, VI, CPC tendo em vista que o valor apontado na exordial não incluiu o 

valor da arrematação do imóvel que é o benefício patrimonial a ser 

auferido em caso de êxito na demanda. III - Cientifique-se na oportunidade 

o autor que o não cumprimento ocasionará no indeferimento da petição 

inicial conforme preceitua o art. 321, paragrafo único, CPC e, no caso de 

não recolhimento será cancelada a distribuição, nos moldes do art. 290, 

CPC. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001142-71.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001142-71.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: ARIANE 

QUEIROZ DOS SANTOS VISTOS. Determino que a parte autora no prazo 

de 15 (quinze) dias: I - Descreva de forma pormenorizada as parcelas 

vincendas considerando que, o saldo em aberto foi descrito de forma 

genérica sem apontar quantas parcelas encontram-se vincendas. II - 

Proceda com a emenda à inicial retificando o valor da causa tendo em 

vista que o valor da causa deve corresponder ao saldo em aberto, 

incluindo as prestações vencidas e não pagas e as vincendas ou 

comprove que houve o devido apontamento. III – Indefiro de plano a 

assistência judiciária gratuita em virtude de se tratar de instituição 

financeira, devendo o autor recolher as custas processuais. IV - 

Cientifique-se na oportunidade o autor que o não cumprimento ocasionará 

no indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, 

parágrafo único, CPC, bem como no cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290, CPC. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001151-33.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU BBA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO ADRIANO MAROSTICA (REQUERIDO)

 

Fica a parte interessada intimada a comprovar o pagamento da diligência 

do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001160-92.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA ALESSI LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001160-92.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): MIRIAN AUTO POSTO LTDA RÉU: TRANSPORTADORA ALESSI 

LTDA - ME Vistos. Intimem-se a parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, mediante publicação no Dje, para o fim de comprovar a 

alegada hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, 

CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC (contra-cheque, CTPS ou outro documento 

capaz de demonstrar a ausência de recursos financeiros) ou recolher as 

devidas custas processuais em 15 (quinze) dias. Se recolhida as custas 

processuais, remetam-se os autos ao cartório distribuidor para que seja 

certificado se houve o devido recolhimento. Oficie-se a seccional da OAB 

de Mato Grosso, para que, caso queira, tome as providências que 

entender pertinentes com relação ao advogado peticionante em razão de 

ausência “prima facie” de inscrição suplementar nesse referido Estado da 

Federação. Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me 

conclusos para deliberação. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001180-83.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN DA SILVA ASCOLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001180-83.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ALAN DA SILVA ASCOLI VISTOS. I – Indefiro de plano a assistência 

judiciária gratuita em virtude de se tratar de instituição financeira. No caso 

em testilha, é cabível o deferimento da gratuidade da justiça quando 
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comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar 

em presunção de miserabilidade. Para tanto, faculto o prazo de 15 

(quinze) dias para o recolhimento das custas processuais pelo autor. II - 

Cientifique-se na oportunidade o autor que o não cumprimento no prazo 

fixado importará no cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, 

CPC. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001186-90.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ESTRELA DE OLIVEIRA CONSTANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENOQUE TADEU DE MELO OAB - SP114021 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMARY DE FATIMA SOARES (REQUERIDO)

LEONARDO HENRIQUE DE JULIO PIOVEZAN (REQUERIDO)

 

Fica a parte interessada intimada a comprovar o pagamento da taxa 

judiciária, custas processuais e diligência do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001229-27.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GORETE APARECIDA CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001229-27.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

GORETE APARECIDA CAMARGO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. GORETE APARECIDA ajuizou AÇÃO 

PREVIDENCIARIA PARA IMPLANTACAO DE AUXILIO-DOENÇA c/c 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ e ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Aduz, de maneira 

genérica, sofrer de doença incapacitante. Juntou documentos. É o 

relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, nos termos 

do artigo 98, do CPC. Trata-se de pedido de tutela antecipada, visando 

ordem judicial para compelir a imediata implantação do benefício de 

auxílio-doença. Cuidando-se de pedido de tutela antecipada, necessário o 

preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300, do Código de 

Processo Civil, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Partindo dessas premissas, no caso, a plausibilidade do direito 

substancial invocado não restou demonstrada de forma inequívoca. Isso 

porque, sequer há na inicial a descrição de qual doença incapacitante 

sofre a requerente, ainda, sequer há laudo de tal patologia. Em face do 

exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada. CITE-SE o requerido para, 

querendo, apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

presumirem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial (CPC, arts. 

182 e 344). Decorrido o prazo certifique-se, havendo contestação, 

intime-se a parte autora para réplica. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Comodoro/MT, 06 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001220-65.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL VIEIRA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Certifico que a parte ré fora cadastrada de forma equivocada, pelo que 

não é possível sua intimação pelo sistema. Ainda, certifico que na tentativa 

de cadastrar a parte INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(Entidade), o sistema ficou inconsistente e deu erro. Assim, fica a parte 

autora intimada a providenciar a retificação junto ao PJe.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001217-13.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO THOME DE MORAES (EXECUTADO)

H T DE MORAES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001217-13.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL EXECUTADO: H T 

DE MORAES & CIA LTDA - ME, HELIO THOME DE MORAES Vistos. Trata-se 

de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por SICOOB CREDISUL – 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA 

AMAZÔNIA LTDA em desfavor de HT DE MORAES & CIA LTDA - MEtodos 

devidamente qualificados. Juntou documentos. Em petição de ID 16301452, 

vem requere a extinção do feito, pois teria percebido a incompetência 

deste juízo. É o breve relato. Fundamento e decido. Perlustrando aos autos 

verifico que assiste razão a requerente, sendo que a extinção da 

demanda é medida que se impõe, por não haver condição de 

desenvolvimento regular do feito. Assim, nos termos do artigo 485, inciso 

IV, do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação e declaro 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito. Ainda, por não ter havido 

qualquer decisão inicial, deixo de condenar o requerente em custas e 

despesas processuais. Transitada em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. C. Comodoro-MT, 07 de novembro 

de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001225-87.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L P COSMETICOS EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001225-87.2018.8.11.0046. 

IMPETRANTE: L P COSMETICOS EIRELI - ME IMPETRADO: ILMO. SR. 

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA Vistos. Trata-se de Mandado de Segurança com 

Pedido de Liminar ajuizada por LP Cosméticos LTDA em desfavor do Sr. 

Secretário Adjunto da Receita Pública da secretaria da Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso todos devidamente qualificados. Juntou 

documentos. Juntou requerimento de desistência da ação em petição de id 

16341113. É o breve relato. Fundamento e decido. De proêmio, em que 

pese este magistrado entender que haveria prevenção em relação ao 

Juízo da 1ª Vara desta Comarca, o pleito de desistência deve ser 

analisado, pois não houve sequer qualquer medida favorável ao 

requerente, sendo que o apego demasiado à forma traia 

congestionamento desnecessário ao Judiciário. A desistência da ação é 

instituto de natureza eminentemente processual, que possibilita a extinção 

do processo, sem resolução de mérito, até a prolação da sentença. Tendo 

em vista que a impetrante requer a desistência da ação antes da 

apresentação de contestação pela parte requerida, desnecessária a 

intimação do requerido conforme norma processual civil. No caso em tela, 

conforme se verifica nos autos, sequer houve qualquer decisão no 

sentido de provimento da medida liminar, tampouco a determinação de 

citação do impetrado. Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único 

e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, homologo a 

desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito. Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. P.I.C. Comodoro-MT, 07 de novembro de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001261-32.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

WALDORACY MOREIRA AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001261-32.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

WALDORACY MOREIRA AQUINO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. WALDORACY MOREIRA AQUINO devidamente qualificado 

na peça basilar ajuíza Ação ordinária em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, pleiteando a concessão da assistência judiciária 

gratuita, bem como tutela de urgência a fim de ser-lhe concedido o 

benefício de aposentadoria por invalidez, sob o argumento de que é 

segurado especial da Previdência Social. Sustentou em apertada síntese 

que a parte autora se encontra acometida de patologia que lhe impossibilita 

de exercer atividades laborais. Requer que seja concedido em sede de 

tutela de urgência o benefício de aposentadoria rural por invalidez em 

favor do autor. É o breve relato. Decido. Da assistência judiciária gratuita. 

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte 

autora comprovou não possuir condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família mormente pelos 

documentos apresentados na exordial. Da tutela de urgência. De proêmio 

ressalto que para a concessão da tutela de urgência, esta exige nos 

termos do art. 300 e seguintes do CPC, a probabilidade do direito, o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos 

efeitos da decisão. Quanto à probabilidade do direito vislumbro que há 

mera aparência e, portanto apenas a mera aparência não satisfaz para a 

configuração do quesito probabilidade do direito. No que diz respeito ao 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se 

aparente, vez que os benefícios previdenciários têm natureza alimentar. 

Contudo, não se encontra presente o requisito da reversibilidade dos 

efeitos da decisão, uma vez que a concessão irrestrita de benefícios 

previdenciários sem a probabilidade de que a parte autora é de fato 

rurícola causará danos ao erário. Destarte, nesse influxo de ideias, em 

que não foram preenchidos todos os requisitos da tutela de urgência 

afigura-se inviável o deferimento desta. Da necessidade de designação de 

audiência de conciliação e mediação. Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na 

designação de audiência prevista no art. 334, CPC. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada em sede 

de liminar formulado pela parte autora em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS. Cite-se a autarquia requerida mediante REMESSA 

ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344, ambos 

do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001278-68.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE DE FATIMA ALBERTON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HANDERSON SIMOES DA SILVA OAB - RO3279 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001278-68.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): DULCE DE FATIMA ALBERTON RÉU: AYMORE VISTOS. 

Indefiro o pedido de justiça gratuita formulado nos autos, isso porque, em 

que pese não haver documentação alguma assinada pela requerente de 

sua hipossuficiência, mesmo a existência desta não desvirtuaria o fato de 

que o valor do financiamento assumido pela requerente denota que possui 

capacidade financeira para arcar com as custas do processo. Ainda, não 

há nos autos qualquer documento de identificação da requerente, bem 

como não há procuração nos autos. Desta feita, intime-se a requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

processuais, bem como carrear a documentação faltante, sob pena de 

extinção da ação. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 13 de novembro 

de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001306-36.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMON ROLIM DE MOURA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001306-36.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA 

REQUERIDO: RAMON ROLIM DE MOURA VISTOS. Determino que a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias: I - Descreva de forma pormenorizada 

as parcelas vincendas considerando que, o saldo em aberto foi descrito 

de forma genérica sem apontar quantas parcelas encontram-se 

vincendas. II - Proceda com a emenda à inicial retificando o valor da causa 

tendo em vista que o valor da causa deve corresponder ao saldo em 

aberto, incluindo as prestações vencidas e não pagas e as vincendas ou 

comprove que houve o devido apontamento. III – Indefiro de plano a 

assistência judiciária gratuita em virtude de se tratar de instituição 

financeira. IV - Cientifique-se na oportunidade o autor que o não 

cumprimento ocasionará no indeferimento da petição inicial conforme 

preceitua o art. 321, parágrafo único, CPC, bem como no cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290, CPC. Intimem-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001305-51.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA PEREIRA DE ARRUDA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Detran-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001305-51.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): SILVIA PEREIRA DE ARRUDA OLIVEIRA RÉU: FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN-MT Vistos. Intimem-se 

a parte autora, por meio de seu advogado constituído, mediante publicação 

no Dje, para o fim de comprovar a alegada hipossuficiência de recursos 

nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC 

(contra-cheque, CTPS ou outro documento capaz de demonstrar a 

ausência de recursos financeiros) ou recolher as devidas custas 

processuais em 15 (quinze) dias. Se recolhida as custas processuais, 

remetam-se os autos ao cartório distribuidor para que seja certificado se 

houve o devido recolhimento. Após o prazo supra com ou sem 

manifestação voltem-me conclusos para deliberação. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001297-74.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. L. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. J. D. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001297-74.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: DELONIR MARIA LUPATINI DE BALDI REQUERIDO: 

FRANCISCO DE JESUS DE BALDI Vistos. Intimem-se a parte autora, por 

meio de seu advogado constituído, mediante publicação no Dje, para o fim 

de comprovar a alegada hipossuficiência de recursos nos termos do art. 

5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC (contra-cheque, CTPS em que 

demonstra o último vínculo empregatício se existente, declaração da 

Receita Federal de que o autor é isento ou outro documento capaz de 

demonstrar a ausência de recursos financeiros) ou recolher as devidas 

custas processuais em 15 (quinze) dias. Se recolhida as custas 

processuais, remetam-se os autos ao cartório distribuidor para que seja 

certificado se houve o devido recolhimento. Após o prazo supra com ou 

sem manifestação voltem-me conclusos para deliberação. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 
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Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001303-81.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. R. D. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001303-81.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: MONALIZA 

APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO VISTOS. Determino que a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias: I - Descreva de forma pormenorizada 

as parcelas vincendas considerando que, o saldo em aberto foi descrito 

de forma genérica sem apontar quantas parcelas encontram-se 

vincendas. II - Proceda com a emenda à inicial retificando o valor da causa 

tendo em vista que o valor da causa deve corresponder ao saldo em 

aberto, incluindo as prestações vencidas e não pagas e as vincendas ou 

comprove que houve o devido apontamento. III – Indefiro de plano a 

assistência judiciária gratuita em virtude de se tratar de instituição 

financeira. IV - Cientifique-se na oportunidade o autor que o não 

cumprimento ocasionará no indeferimento da petição inicial conforme 

preceitua o art. 321, parágrafo único, CPC, bem como no cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290, CPC. Intimem-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000804-97.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO COMODORO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Fica a parte interessada intimada a comprovar o pagamento da diligência 

do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000452-42.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. G. (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000452-42.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: IDALINA MASIERO GUIMARAES INVENTARIADO: ADELINO 

FERREIRA GUIMARAES Não conheço do pedido de reconsideração, 

devendo a parte interpor o recurso que entender cabível. No entanto, 

defiro o prazo de 05 (cinco) dias ara o recolhimento das custas, isso 

porque, em que pese a autora ser aposentada, os herdeiros, que serão 

beneficiados com os bens da herança que perfazem, segundo estimativa 

da inicial, R$ 120.000,00 (cento em vinte mil reais), podem arcar com as 

custas do feito. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro, 6 de setembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000443-80.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000443-80.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): MARTA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA RÉU: INSS - 

AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Sentença VISTOS. Marta do Carmo de 

Oliveira Souza ajuíza a presente Ação Ordinária em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), ambos devidamente qualificados 

nos autos. Aduz, em apertada síntese, que a requerente casou-se com 

Juraci Rodrigues de Souza, todavia este veio a óbito no ano de 2001. 

Relata que eram casados desde 1995, e que seu falecido esposo 

trabalhava como verdureiro. Requer que seja julgado procedente a 

presente demanda para conceder a parte autora o beneficio de pensão 

por morte. Junto à inicial, acostou os documentos às págs. 09/18. 

Devidamente citado o INSS apresentou contestação, págs. 22/48. 

Impugnação à contestação às págs. 50/52. Despacho saneador às págs. 

54/55. Em audiência de instrução e julgamento, págs. 65/69, foram 

colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela parte autora. É a 

síntese do necessário. Decido. O benefício de pensão por morte de 

trabalhador rural pressupõe: a) óbito do instituidor que mantinha a 

condição de segurada; b) qualidade de dependente e; c) dependência 

econômica (art. 74 da Lei 8.213/91). Da carência. No que tange a 

necessidade de preenchimento do período de carência, aos dependentes 

de segurada especial de que trata o art. 11, inciso VII, da Lei n.º 

8.213/1991, fica garantida a concessão de pensão por morte no valor de 

um salário mínimo, dispensada carência (art. 39, I) do mesmo códex, 

exigindo, tão-só, a comprovação de filiação à Previdência Social, que, no 

caso, poderá ser feita depois do falecimento (Dec. 3.048/99, art.18, § 5º). 

Neste sentido assim estabelece a Lei n.º 8.213/1991 em seu art. 26, assim 

estabelece: “Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes 

prestações: I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e 

auxílio-acidente;” Assim, torna-se desnecessário realizar outras 

considerações acerca de tal assunto, mediante os argumentos 

supracitados. Outro não é o entendimento do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª região: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR 

MORTE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. ÓBITO EM 

02.10.2004, POSTERIOR À LEI Nº 9.528/97. PERCEPÇÃO DE RENDA 

MENSAL VITALÍCIA PESSOA IDOSA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. [...] 2. Aos dependentes de segurado especial de que trata o 

art. 11, inciso VII, da referida lei, fica garantida a concessão de pensão 

por morte no valor de um salário mínimo, dispensada carência (art. 39, I), 

exigindo, tão-só, a comprovação de filiação à Previdência Social, que, no 

caso, poderá ser feita depois do falecimento (Dec. 3.048/99, art.18, § 5º[..] 

(AC 0019553-04.2009.4.01.9199 / RO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ 

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.488 de 08/10/2014). Da 

condição de segurada especial do “de cujus”. Não obstante não se possa 

obsecrar da parte autora farta documentação a indicar a atividade rural do 

“de cujus”, por outro lado não é criterioso e razoável que se conceda 

benefícios quando o cotejo das provas não advirta com a segurança 

imprescindível. Ressalto que, para fazer jus ao beneficio de pensão por 

morte rural há que se comprovar a qualidade de segurado especial do “de 

cujus” até a data do óbito, além de documentos comprobatórios capazes 

de confirmar a dependência econômica da parte autora. Verifica-se no 

que tange a aferição de um inicio razoável de prova documental que a 

parte autora juntou os seguintes documentos: certidão de casamento, 

certidão de óbito, nota fiscal, etc. Analisando os documentos juntados pela 

parte autora com a exordial, concluo que estes são aptos como início de 

prova. O que se extrai dos autos é que o “de cujus” era verdureiro, 

atividade da qual retiravam o seu sustento da sua família, caracterizando a 

condição de segurada especial do “de cujus” e da parte autora. Da prova 

testemunhal. A intenção do legislador em exigir um início de prova não é 

outra senão o de dar um alicerce para a prova testemunhal, a fim de 

impedir a ocorrência de fraude. Pois bem, ao analisar a audiência de 

instrução, onde foram colhidos os depoimentos das testemunhas, tendo 

por norte artigo 400 do CPC “A prova testemunhal é sempre admissível, 

não dispondo a lei de modo diverso” (destaquei). Vislumbro que tal prova é 

favorável para a autora, no sentido de comprovar a condição de 

trabalhador rural do “de cujus”. Sendo assim, verifica-se que a autora 

implementou os requisitos exigidos para obtenção do beneficio pleiteado. 

Portanto, restou demonstrado que o “de cujus” se enquadra na qualidade 

de segurado especial, definido no artigo 9º, VII, do Decreto n. 3048/99, 

verbis “Art. 9°: São segurados obrigatórios da previdência social as 

seguintes pessoas físicas: (...) VII - como segurado especial: a pessoa 
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física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo 

que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o 

auxílio eventual de terceiros, na condição de: a) produtor, seja ele 

proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 

outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 1. 

agropecuária em área contínua ou não de até quatro módulos fiscais; 2. de 

seringueiro ou extrativista vegetal na coleta e extração, de modo 

sustentável, de recursos naturais renováveis, e faça dessas atividades o 

principal meio de vida; b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que 

faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; c) cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de dezesseis anos de idade ou a este 

equiparado, do segurado de que tratam as alíneas “a” e “b” deste inciso, 

que, comprovadamente, tenham participação ativa nas atividades rurais do 

grupo familiar” (grifos nossos). Outro não é, o entendimento do Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª região: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR 

MORTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. ÓBITO EM 31.03.2003, 

POSTERIOR À LEI Nº 9.528/97. JUROS DE MORA. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. MULTA. EXCLUSÃO. [...] 4. As testemunhas ouvidas 

comprovaram a condição de trabalhador rural do falecido (fls. 44/45). [..] 

(AC 0015965-23.2008.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ 

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.482 de 08/10/2014). Da 

dependência econômica da parte autora. Quanto à dependência 

econômica do requerente, nos termos do art. 16 da Lei nº 8.213/91, 

trata-se de dependência presumida, senão vejamos: “São beneficiários do 

Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do 

segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não 

emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou 

inválido; (...) § 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no 

inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada” (grifos 

nossos). Portanto, considerando que o benefício de pensão por morte tem 

natureza alimentar, de subsistência, voltada a assegurar à sobrevivência 

daquele que vive sob a dependência econômica de outrem e, uma vez 

demonstrada a condição de segurada do falecido, a condição de 

dependência e a necessidade econômica da requerente, necessário se 

faz o deferimento do pedido, ante o preenchimento dos requisitos legais. 

Outro não é, o entendimento do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

região: PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. [...] 3. Devidamente comprovada nos autos 

à qualidade de segurado (a) do (a) instituidor (a) da pensão pretendida, 

bem assim a condição de companheiro (a) da parte autora em relação a 

ele (a), e sendo presumida a dependência econômica, correta a sentença 

que assegurou o deferimento do benefício de pensão por morte requerido. 

[...] (AC 0065786-25.2010.4.01.9199 / GO, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.154 de 

16/09/2014). Dos juros e correção monetária. Cumpre salientar que, estes 

serão devidos conforme restou decidido pela Corte da Cidadania em sede 

de apreciação de recurso repetitivo, senão vejamos: [...] As condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao 

período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A 

na Lei nº 8.213/91. Quanto aos juros de mora, no período posterior à 

vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 

620). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o requerido a CONCEDER 

o benefício previdenciário de pensão por morte à parte autora, no valor de 

01 (um) salário mínimo nacional, inclusive 13º. Para a data de início do 

benefício, fixo a data do requerimento administrativo, qual seja, 

21/03/2015. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões 

da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar 

do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias. Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos correção monetária a partir do vencimento de 

cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos mesmos moldes 

aplicados à caderneta de poupança. Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. 

Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbências, no importe de 10% sob o valor das parcelas vencidas até 

a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ. Não havendo 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos, desde que o valor da causa, ou o direito 

controvertido, não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ocasião em 

que afasta a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, de acordo 

com o art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil, com redação dada pela 

Lei n º 10.352, de 27/12/2001. Comodoro-MT, 22 de outubro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000229-89.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIONITA MOREIRA DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

EPAMINONDAS TEIXEIRA DA SILVA (HERDEIRO)

MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA (HERDEIRO)

MARLENY TEIXEIRA DA SILVA (HERDEIRO)

JOSE CARLOS DA SILVA (HERDEIRO)

TAUANA PEREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

LENILDA TEIXEIRA DA SILVA (HERDEIRO)

DOUGLAS GENECY PEREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

 

Certifico que a inclusão de partes no PJe encontra-se temporariamente 

indisponível pela secretaria. Assim, fica a parte interessada intimada a 

cadastrar as fazendas públicas municipal, estadual e federal para receber 

intimações pelo sistema.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68397 Nr: 1803-09.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI MARQUES MORAES, ALDIR BAL 

MARQUES MORAES, M C TREVO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA-ME, CLAUDIO DANIEL MARQUES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A, SANDRO PISSINI ESPÍDOLA - OAB:261.030/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Tendo em vista que não houve intimação da parte requerida, impulsiono o 

feito para publicação da decisão prolatada em 06/09/2018: "VISTOS 

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Banco do Brasil S/A 

em face de Marli Marques Moraes e outros.

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino: I – Retifique-se no Cartório 

Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos autos, fazendo registrar 

que o feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos 

termos do artigo 513, e seguintes do CPC. II – Intimação da parte 

executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, art. 513, §2º, I), ou, 

na falta deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por 

carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, certifique-se e, em 

havendo pedido de penhora on-line, com a atualização do valor devido, 

voltem-me os autos conclusos, caso ausente tal pedido, expeça-se, 

desde, então, mandado de penhora e avaliação. IV – Transcorrido o prazo 

estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente 
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de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC). V – Não apresentada 

impugnação, manifestem-se as partes credoras, no prazo de 05 (cinco) 

dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente 

penhorados. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 04 de Setembro de 

2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72213 Nr: 3992-57.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AGOSTINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111301 Nr: 5844-14.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSIMEIRE DE OLIVEIRA PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntda do laudo, impulsiono o feito para intimar as partes 

para apresentarem alegações finais em forma de memorial em prazo 

comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, §1º, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112578 Nr: 6385-47.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NASCIMENTO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada do laudo, impulsiono o feito para intimar as 

partes para apresentarem alegações finais em forma de memorial em 

prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, §1º, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103371 Nr: 2387-71.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO SILVA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(I.N.S.S.)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada do laudo, impulsiono o feito para intimar as 

partes para apresentarem alegações finais em forma de memorial em 

prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, §1º, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113530 Nr: 6762-18.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEMERSON DE SOUZA GREGORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimar as partes para apresentarem alegações 

finais em forma de memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias em 

analogia ao art. 477, §1º, CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33962 Nr: 2148-14.2010.811.0046

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS LAZARETE, VELTON CLEY LAZZARETTE, CINTIA 

MELISSA LAZARETE STRANIERI, KELEN MARA LAZARETE, FÁBIO 

STRANIERI, ANDREIA MENDES LAZARETE, LEOCYR LAZARETE JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILTON ANTONIO REIMANN, SILVANA 

LOTUFO ZANATTA REIMANN, JOÃO LOPES GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA - 

OAB:12690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT, WADSON NICANOR PERES GUALDA - OAB:PR/10342

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida, na 

pessoa de seu advogado, para que providencie a retirada, nesta 

secretaria, da Carta Precatória expedida com finalidade de inquirir a 

testemunha, Pedro Gagini, na comarca de Cuiabá/MT, bem como, efetue a 

sua distribuição particular naquele respeitável Juízo deprecado. 

Comprovando posteriormente, nos autos em epígrafe, sua distribuição, 

bem como as diligências realizadas.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32549 Nr: 736-48.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH 

DA SILVA, BRASIL DA SILVA, DANIELA MARKUS SILVA ZAMO, LUIS 

ANTONIO PINZON ZAMO, IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724

 Ficam as partes requeridas, na pessoa de seus advogados, intimadas a 

apresentar suas Contrarrazões Finais, dentro do prazo legal. Haja vista o 

Recurso de Apelação interposto pela autora, fls.: 173/176, bem como a R. 

Decisão, fls.: 195, dos autos em epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89573 Nr: 2071-92.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA CASSIMIRO DE MELO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada do laudo, impulsiono o feito para intimar as 

partes para apresentarem alegações finais em forma de memorial em 

prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, §1º, CPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24573 Nr: 1897-98.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI PAULO BANOWSKI, NELSON BANOWSKI, 

NEIVA BANOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de seus advogados, para que providencie a retirada, nesta 

secretaria, do Edital expedido com finalidade de citar os senhores, NEI 

PAULO BANOWSKI; NELSON BANOWSKI e NEIVA BANOWSKI, partes 

requeridas, atualmente em lugar incerto e não sabido. Bem como, viabilize 

a sua publicação particular, comprovando posteriormente nos autos em 

epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97429 Nr: 5437-42.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a interposição do recurso de apelação, impulsiono o feito 

para intimar a parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61025 Nr: 2828-28.2012.811.0046

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR, EDNÉIA 

APARECIDA SIMARELLI REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SIMARELLI, ODILA APARECIDA 

WAITTZ SIMARELLI, ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI, CARLOS 

FERNANDO MARCHI, ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO MARTIMBIANCO, 

MARIA APARECIDA FERREIRA MARTIMBIANCO, LÚCIA HELENA 

MARTIMBIANCO ZILIOTTO, CAMEN SILVA MARTIMBIANCO DE 

FIGUEREDO, AMADEU CLÁUDIO ZILIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, FELIPE ZORZAN ALVES - OAB:182184/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AURELIO DONADEL - 

OAB:300532/SP

 Código 61025

Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 01/02/2019 às 14h:00min., a ser realizada no Núcleo 

de Solução de Conflitos desta Comarca, sendo que caso seja de interesse 

das partes transigirem quanto ao objeto de outra ação, conforme petição 

de fl. 347, deverá ser informado no ato, oportunidade em que será também 

formalizado naquele feito.

Intimem-se as partes, por seus advogados, via DJE, para comparecimento.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 26 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 6344 Nr: 235-75.2002.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 6344

VISTOS.

 Trata-se de Execução Fiscal interposta pela Fazenda Pública Nacional em 

face de Valdeci Alves da Silva - rito da Lei n.º 6830/80, em que objetiva o 

adimplemento de quantia certa devida pela parte executada aos cofres 

públicos.

 Derradeiramente, requereu a parte exequente a suspensão processual.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Considerando a manifestação retro apresentada pelo exequente, DEFIRO 

a suspensão do trâmite processual, todavia pelo prazo de 30 (trinta) dias 

a contar desta decisão.

 Proceda-se o cartório com as anotações necessárias no sistema Apolo, 

bem como aloque o referido feito em escaninho próprio.

 Decorrido o prazo supra, certifique-se e, intime-se a parte exequente, 

SEM NECESSIDADE de remessa dos autos por não tratar-se de quaisquer 

das hipóteses previstas no art. 412, §5º, I, CNGC/MT, para dar o devido 

impulsionamento do feito em 30 (trinta) dias.

 Intime-se pessoalmente o exequente, MEDIANTE REMESSA, para o devido 

impulsionamento do feito em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 109897 Nr: 5263-96.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ CALDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:15182/A, ANA LIGIA LEITE DOS REIS - OAB:18532/O, ANDRE 

LUIZ MIRANDA LUCION - OAB:21135/O MT, ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAES - OAB:24.237/MT, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:MT/8187-B

 VISTOS.

 HDI SEGUROS S/A ajuíza Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos 

em face de FRANCISCO JOSÉ CALDAS todos devidamente qualificados.

 Sustentou em apertada síntese que as partes celebraram negócio jurídico 

entre si.

Á ref. 48, as partes apresentaram acordo nos autos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Mérito.

Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos 

ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e 

passo a julgar antecipadamente a lide.

Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções.

Ante a informação de que os requeridos e a parte requerente celebraram 

acordo conforme se insere dos autos. Afiro a regularidade do acordo 

celebrado nos autos, sendo as partes capazes e legítimas para tanto, nos 

termos do art. 487, inciso III, ''b'', CPC:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

...

III - homologar:

...

b) a transação;
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Conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o acordo, não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes 

e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice 

se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso III, ''b'' do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta.

Após, com o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo e, 

voltem-me conclusos para extinção.

 Honorários advocatícios e despesas processuais conforme acordado 

pelas partes e, na ausência deverão ser divididas igualmente [art. 90, §2º, 

CPC].

P. I. C.

 Comodoro-MT, 26 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 74296 Nr: 868-32.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO MATTANA SEBBEN, 

MATHEUS MATTANA SEBBEN, IVÂNIA MARIA MATTANA SEBBEN, NINO 

OSORIO ROLIM MACHADO, IVETE QUIRINO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:10062, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAMPOS CONTO 

- OAB:MT/15055

 Vistos.

Cuida-se de Embargos de Declaração que Banco do Brasil S/A interpõe 

contra decisão proferida à pág. 64, alegando contradição, fls. 71.

É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

Conheço do recurso, vez que adequado e tempestivo.

A pretensão do embargante prospera.

Compulsando os autos verifico que a sentença embargada, de fato, 

possui a obscuridade apontada no que tange a não suspensão do 

presente feito.

 Defiro o pedido de suspensão de fl. 71, determinando a suspensão do 

feito pelo prazo requerido, ante o parcelamento da dívida.

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos e DOU PROVIMENTO para sanar a 

omissão constante no decisum embargado, com fundamento no art. 267, 

inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito.

Condeno ainda a parte requerente ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, tendo em vista o bom zelo do advogado da parte requerida, a 

relativa complexidade da demanda e o tempo despendido com a mesma, 

consoante previsão do art. 20, § 3º do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a exequente, para que se 

manifeste nos autos em 48 horas, nos termos do art. 580, da CNGC/MT.

P.R.I.C.

Comodoro-MT, 26 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120094 Nr: 2040-04.2018.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS PEREIRA MAIA, GERALDO LADISLAU 

FERREIRA, HELIO DE ARAUJO MAIA, CLAUDIA PEREIRA ROSA, GERALDO 

ANDRADE FLOR, JOAQUIM BATISTA DE MATOS, MANOEL CHAMBÓ 

CASTILHO, RINALDO MIRANDA CONSTANCI, NELSON CONSTANCI, 

JOAQUIM CUSTÓDIO DE LIMA, VICENTE AFONSO COLLE, LOURIVALDO 

PEREIRA MAIA, APARECIDO PEREIRA DO NASCIMENTO, MANOEL DONILIO 

DOS SANTOS, LUIZ RAIMUNDO SALES, SEBASTIÃO SILVA LIMA, 

GENESIO NUNES RANGEL, JOSEDIR RANGEL DE SOUZA, SEBASTIÃO 

CARLOS NASCIMENTO, GILBERTO RINALDI, JOSÉ CARLOS PELISSER, 

NEURI DE MELLO BUENO, SALETE ZAMO WINGENBACH, MANOEL 

MESSIAS SANTOS, IVANIL RINALDI, MARISA MOREIRA AQUINO DE 

FREITAS, NOEMIA CANDIDA DA SILVA, MARCELO FERNANDO PIRES, 

ANTONIO RODRIGUES, JOZIMAR PEREIRA DA SILVA, IVO MIOR, JOSE 

SERAFIM DA SILVA, JORDINO SILVA LIMA, JAIR LINO FIUZA, SEBASTIAO 

AUGUSTO BARBOSA, VANDERLEI SALES DINIZ, ANTONIO AUGUSTO 

BARBOSA, VONER LUCIO LEAL, FERNANDO AQUINO DE FREITAS, 

WALDORACY MOREIRA AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ DACOL TREVISAN, MARIA IDALINA 

NABARRETTE TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça em 

favor da parte autora.Intime-se a parte autora, para que comprove o 

recolhimento das custas de distribuição no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição.Proceda com a emenda à inicial 

retificando o valor da causa conforme preceitua o art. 292, IV, CPC tendo 

em vista que o valor apontado na exordial não corresponde ao valor venal 

do imóvel ou comprove o devido apontamento, considerando que, o valor 

da causa, na ação de usucapião, deve corresponder ao valor venal do 

imóvel usucapiendo.Cientifique-se na oportunidade o autor que o não 

cumprimento ocasionará no indeferimento da petição inicial conforme 

preceitua o art. 321, paragrafo único, CPC e, no caso de não recolhimento 

o processo será extinto sem resolução do mérito nos moldes do art. 102, 

parágrafo único, CPC.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 26 de 

novembro de 2018.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 80370 Nr: 3337-51.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEI LEITE FERNANDES, JOSÉ FAUSTO 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:RO/3159, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 CÓD. 80370

VISTOS.

 MARIA APARECIDA RODRIGUES interpôs Embargos de Declaração contra 

a sentença prolatada nos autos que julgou procedentes os pedidos 

contidos na exordial.

Segundo o embargante o decisum embargado encontra-se omisso ao não 

ter se manifestado acerca da confirmação da tutela de urgência; data de 

início da pensão concedida; utilização da expressão época dos autos e 

valor fixado a título de honorário de sucumbência.

É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

 Consoante prevê o art. 535 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar 

contradição.

 Da confirmação dos efeitos da tutela de urgência: a manifestação em 

questão merece guarida, porquanto não restou apreciado no bojo da 

sentença efetuada nos autos.

Da data de início da pensão concedida: compulsando os autos verifico que 

a sentença em questão não fixou a data inicial para recebimento da 

mesma, mas tão-somente a data final.

Da expressão época dos autos constante na fixação da data inicial para 

recebimento da pensão: de igual modo à sentença fixada restou obscura, 

merecendo acolhimento a impugnação apresentada pelo embargante.

Valor fixado a título de honorários de sucumbência: acolho a manifestação 

do embargante considerando que restou obscuro qual o valor que foi 

fixado a título de honorários de sucumbência.

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO os presentes embargos de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 585 de 1025



declaração para o fim de:

I – Confirmar a tutela de urgência prolatada nos autos.

 II – Fixar pensão mensal devida desde a data do evento danoso.

III – Onde lê-se época dos autos leia-se época dos fatos.

 IV- Fixar a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação.

No mais, permanece inalterado o decisum vergastado.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de novembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 6603 Nr: 334-45.2002.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FONTOURA COM E REP CONST E PREST. 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANILDO AGUIRRE - 

OAB:2570

 Código nº 6603

Vistos.

Compulsando os autos, verifico erro material na decisão de fl. 224 e, para 

tanto, passo a sanar o erro material da seguinte forma:

 Onde lê-se: Ante o exposto, DECRETO a indisponibilidade dos bens da 

parte executada José Raymundo-ME.

Leia-se: Ante o exposto, DECRETO a indisponibilidade dos bens da parte 

executada Fontoura Com. e Rep. Const. e Prest. Serviços Ltda.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 26 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88660 Nr: 1766-11.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAYM LUCAS CHAVES MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A

 Vistos.

Homologo a desistência das testemunhas Celso Soares, Ana Paula 

Proença França e Peterson Santos de Campos.

Mantenho os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31872 Nr: 71-32.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IND. E COM. DE MATERIAS SAPUCAIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de ref. 08, determinando a penhora e avaliação do imóvel 

registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Várzea 

Grande.

 Expeça mandado de penhora conforme requerido.

Formalizada a penhora nos termos do art. 771, c/c art. 841,§1º, ambos do 

CPC dela deverá o senhor meirinho intimar o executado imediatamente. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, deverá 

também ser intimado o cônjuge salvo quando forem casados sob o regime 

de separação total dos bens [art. 842, CPC].

Cientifique-se o executado na ocasião que poderá este no prazo de 10 

(dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do 

bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos oneroso e não 

trará prejuízo ao exequente [art. 847, CPC].

Ressalto que o senhor Oficial de Justiça com respaldo no princípio da 

celeridade processual deverá observar quando do cumprimento do 

mandado o rol de bens impenhoráveis [art. 833, CPC].

Na mesma oportunidade acaso não sejam encontrados bens passíveis de 

penhora deverá o executado ser intimado para que no prazo de 10 (dez) 

dias indique bens passíveis de penhora nos termos do art. 774, V, CPC 

sob pena aplicação de multa de até 20% do valor atualizado do débito em 

execução [art. 774, paragrafo único, CPC].

 Ademais, intimem-se a parte exequente para tomar as providências 

pertinentes tendo em vista o que dispõe o art. 799, inciso I, c/c art. 804, 

ambos do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 91661 Nr: 2797-66.2016.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 Vistos.

Diante da demora de se lotar a Comarca com Defensor Público, situação 

esta que se prorroga desde outubro/2017, sem qualquer notícia atual 

acerca da designação do membro, alternativa não há senão a nomeação 

de advogado dativo ao requerido.

Sendo assim, nomeio a douta advogado Dra. Eliana da Costa, OAB nº 

5.447-B, para defender os interesses do requerido, até a designação de 

novo defensor, sendo que ao final dos trabalhos serão fixados honorários 

a seu favor a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso, na forma do 

artigo 22 da Lei nº 8.906/94.

Intime-se a advogada da presente nomeação, bem como para manifestar 

acerca da petição de ref. 61.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31872 Nr: 71-32.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IND. E COM. DE MATERIAS SAPUCAIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de ref. 69.

 Após, não havendo pedido de cumprimento de sentença em 15(quinze) 

dias, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 26 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108960 Nr: 4906-19.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON FILLIPI TOMÉ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 108960

SENTENÇA

VISTOS.

 WILSON FILIPPE TOME propõe CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO 

COLETIVA - EXECUÇÃO PROVISÓRIA com a LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

em face do BANCO DO BRASIL S/A todos devidamente qualificados nos 

autos.

 Sustentou em apertada síntese que conforme r. Acórdão prolatado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Civil Pública nº 

94.0008514-1 da 3ª Vara Federal de Brasília – TRF 1ª Região e do Resp nº 

1.319.232, ajuizada pelo Ministério Público, com assistência das entidades 

de classe de âmbito nacional, Sociedade Rural Brasileira e Federarroz – 

Associação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul, perante a Seção 

Judiciária do Distrito Federal faz jus ao recebimento de valores. Aduziu 

que neste Acórdão, os pedidos foram julgados procedentes, decidindo 

que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, 

para o mês de março de 1990, com previsão de indexação aos índices da 

caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%.

Requereu deste modo o cumprimento da sentença supracitada.

Juntou documentos.

Determinação de emenda a inicial exarada de ref. 04.

 Manifestação da parte autora requerendo nova suspensão processual.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

 Atento aos autos verifico que, este juízo em 05/09/2017 determinou que a 

parte autora procedesse com a emenda da inicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

 Verifica-se que, a parte autora foi intimada da determinação, todavia, não 

cumpriu com a determinação exarada nos autos. Desta feita, a extinção do 

presente feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

 Indefiro a assistência judiciária gratuita.

 Após o trânsito em julgado e satisfeitas as custas processuais, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

Comodoro-MT, 26 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120103 Nr: 2046-11.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlito Fagundes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

Sicredi-Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de Mato Grosso, em 

face de Carlito Fagundes, todos devidamente qualificados.

Intimada para se manifestar, a exequente declarou que já houve o 

pagamento do débito, ref. 24.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Tendo sido satisfeitas todas as obrigações objetos dos presentes autos, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Execução de título 

extrajudicial, na forma traçada nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do 

Código de Processo Civil. Proceda-se ao desbloqueio dos valores 

porventura bloqueados na(s) conta(s) do executado. Levante-se a 

constrição judicial incidente sobre qualquer bem, se porventura assim 

estiver.

 Condeno o executado ao pagamento das custas e honorários de 

sucumbência que fixo em 10% do valor atualizado da causa.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os presentes autos, com 

a respectiva baixa na Distribuição.

 Sem custas.

P.I.C.

Comodoro-MT, 26 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95906 Nr: 4769-71.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO THEMOTEO AGILAR-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES PERES - 

OAB:17877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido para suspender os efeitos da medida liminar proferida 

nos autos do Mandado de Segurança n.º 1000783-02.2017.8.11.0000 até 

seu trânsito em julgado. Comunique-se, com urgência. Publique-se. 

Intimem-se. Brasília (DF), 14 de julho de 2017. MINISTRA LAURITA VAZ 

Presidente (Ministra LAURITA VAZ, 01/08/2017).Desta feita, DETERMINO 

que o presente requerimento seja cumprido em 10 (dez) dias pelo Oficial 

de Justiça nos moldes do art. 372, C.N.G.C./MT e desde que não tenha 

sido fixado prazo diverso pela Central de Mandados;4) SOLICITE da parte 

exequente os dados bancários necessários para devolução dos valores 

recolhidos nos autos a título de diligência do Oficial de Justiça;Intimem-se. 

Cumpra-se.Comodoro-MT, 23 de novembro de 2018.Antonio Carlos Pereira 

de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122519 Nr: 3164-22.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE NAMBIKUARA HALOTESU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CETELEM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 122519

VISTOS.

EUNICE NAMBIKUARA HALOTESU propõe Ação Ordinária em face do 

BANCO CETELEM S/A todos devidamente qualificados nos autos.

Sustentou em apertada síntese que a Autora é aposentada, e que ao 

consultar a situação de seu benefício, constatou descontos advindos de 

empréstimos consignados que argumenta não terem sido compactuados.

Juntou documentos.

Determinação de emenda a inicial exarada de ref. 04.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Da emenda da inicial. Compulsando os autos, vislumbro que se encontra 

acostado aos autos procuração pública.

Da assistência judiciária gratuita. Compulsando os autos verifico que, a 

parte autora não se encontra parca de recursos financeiros, e, tendo em 

vista o que prevê o art. 5º, LXXIV, da CF norma hierarquicamente superior 

a Lei n.º 13.105/2015 há necessidade da efetiva comprovação da 

insuficiência de recursos. E, assim não se encontra a parte autora 

considerando que permaneceu silente não obstante este juízo tenha 

facultado prazo para comprovação.

 O fato é que tal presunção de hipossuficiência é relativa, o que permite ao 

Juiz considerá-la insuficiente para a concessão do benefício da 

gratuidade de justiça e, não havendo inequívoca comprovação da 

condição de hipossuficiente da parte autora, não há que se deferir o 

benefício da gratuidade de justiça.

Diante do exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça em 

favor da parte autora.

Intime-se a parte autora, para que comprove o recolhimento das custas de 

distribuição no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição.
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 Efetuado o recolhimento das custas processuais, remetam-se os autos 

ao cartório Distribuidor deste juízo para que aquele certifique o devido 

recolhimento, bem como, proceda com as anotações pertinentes no 

sistema Apolo.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90790 Nr: 2468-54.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 90790

VISTOS.

1) Intime-se a parte autora/exequente pessoalmente, bem como seu 

advogado via DJE, para dar o devido impulsionamento no feito em 05 

(cinco) dias;

2) Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, certifique e 

venham os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 106539 Nr: 3809-81.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON MAX NUNES CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC JULGO PROCEDENTES os 

pedidos contidos na exordial para o fim de CONDENAR o requerido a 

CONCEDER o benefício de Auxílio Doença no importe de 91% (noventa e 

um por cento) do salário-de-benefício em favor da parte autora, desde o 

requerimento administrativo em 10/04/2017, bem como CONVERTER em 

Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13º (décimo terceiro) no importe de 

100% (cem por cento) do salário-de-benefício a partir da data estipulada 

no laudo pericial, ou seja, 03/08/2018. Tendo em vista a verossimilhança 

dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente 

no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

EX OFFICIO para o fim específico de determinar ao INSS que implante o 

benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para a correção 

monetária e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta 

de poupança.Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 

10% sob o valor da condenação. Não havendo recurso de apelação 

contra o valor fixado a título de honorários periciais, expeça-se certidão 

no valor fixado nos autos em favor do perito nomeado aos autos para que 

este providencie a cobrança junto ao Estado de Mato Grosso nos moldes 

do art. 507, §3º, CNGC/MT.Sentença não sujeita a reexame necessário. 

Com o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.P. I. C.Comodoro/MT, 22 de 

novembro de 2018Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117913 Nr: 1121-15.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SOARES SILVA, MARILEIDE 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487, inciso I, 

CPC a presente ação para CONDENAR o requerido a CONCEDER o 

benefício de prestação continuada (LOAS) a parte autora, no valor de 01 

(um) salário mínimo. Ante a juntada do requerimento administrativo 

realizado pela parte requerente, CONCEDO o benefício de prestação 

continuada (LOAS), desde a data deste ocorrido em 06/10/2017 

observada a prescrição quinquenal.DETERMINO que o benefício de 

prestação continuada deva ser revisto a cada dois anos, para avaliação 

da continuidade das condições que lhe deram origem nos termos do art. 

21, Lei 8.742/93.Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias 

razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às prestações vencidas desde então, 

acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da 

condenação.Não havendo recurso de apelação contra o valor fixado a 

título de honorários periciais, expeça-se certidão no valor fixado nos autos 

em favor do perito nomeado aos autos para que este providencie a 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso nos moldes do art. 507, §3º, 

CNGC/MT.Sentença não sujeita a reexame necessário.Com o trânsito em 

julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.P.R.I.C Comodoro-MT, 22 de novembro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40649 Nr: 1663-43.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSEIAS SEBASTIÃO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090 - A/MT

 Código nº 40649

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Kátia Costa Teodoro 

em face de Bv Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento.

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino:

I – Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes do CPC.

II – Intimação da parte executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, 

art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 
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do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, certifique-se e, em 

havendo pedido de penhora on-line, com a atualização do valor devido, 

voltem-me os autos conclusos, caso ausente tal pedido, expeça-se, 

desde, então, mandado de penhora e avaliação.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifestem-se as partes credoras, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens eventualmente penhorados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36073 Nr: 768-19.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA TEODORO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMETA CENTER CAR, DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SORAIA SEBBEN BRAZ 

COSTA - OAB:18339/MT, GILIANE VAZ RAIZER THOMAZI - 

OAB:5246/RO, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP, PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA - OAB:8014

 Código nº 36073

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Ronie Jacir Thomazi 

em face de Disal Administradora de Consórcios Ltda.

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino:

I – Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes do CPC.

II – Intimação da parte executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, 

art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, certifique-se e, em 

havendo pedido de penhora on-line, com a atualização do valor devido, 

voltem-me os autos conclusos, caso ausente tal pedido, expeça-se, 

desde, então, mandado de penhora e avaliação.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifestem-se as partes credoras, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens eventualmente penhorados.

VI – Sem prejuízo, proceda-se o levantamento dos valores depositados à 

fl. 294 em favor da parte exequente, conforme requerido às fls. 306/307.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100566 Nr: 1162-16.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezequiel Ferreira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAGNER REZENDE - OAB:5607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO novamente a realização da pericia, visto que a parte exequente 

não foi intimada da pericia designada anteriormente. E, para tanto nomeio 

como perito, independentemente de compromisso (art. 466, do CPC), o Dr 

Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço à Rua Terezina, 345, 

Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, para responder os quesitos 

apresentados pelas partes, devendo o mesmo ser intimado desta 

nomeação.Designo a perícia médica para o dia 07 de dezembro de 2018, a 

partir das 16h20min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as 

partes serem intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

efetivação do exame médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 

(cinco) dias, a indicação de assistentes técnicos. Saliento que os 

honorários periciais serão quitados consoantes dispõe o art. 95 e SS do 

CPC.Atendendo ao disposto no art. 357, e seguintes do CPC, DELIMITO 

como questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória:1)Se 

a parte requerente é segurada (o) obrigatória da Previdência Social;2)Se 

se encontra incapacitada (o) para atividades laborais;3)Se ao tempo da 

incapacidade possuía qualidade de segurada (o).Desta feita, distribuo o 

ônus da prova da seguinte maneira:1)Incumbirá à parte autora comprovar 

que se encontra incapaz para atividades laborais;2)Incumbirá ao INSS 

comprovar que a parte autora não detém a qualidade de segurada (o);Fixo 

honorários periciais no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 

305/2014, do Conselho da Justiça Federal e, com base no parágrafo único 

do artigo 3º da resolução retromencionada e, multiplico, por dois, referido 

valor, haja vista a complexidade do exame e ao local de sua realização, 

sendo assim, fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser 

expedido ofício nos moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais 

atos necessários ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária 

de Mato Grosso 1ª Região.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 124544 Nr: 3951-51.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO ALVES DO NASCIMENTO, RILDO 

CAMPOS LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SERGIO BROSEGUINI 

- OAB:5044, HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS - OAB:16709, LIDIA 

MARIA DIAS DE CASTRO LARA - OAB:20309, LUCAS ALBERTO 

TOSTES CORREA - OAB:23.071-B/MT, VINICIUS CASTRO - OAB:10044

 Vistos.

De proêmio, no que toca o pleito de redesignação do interrogatório do 

acusado Rildo Campos Leal ante o fato de que não há data marcada para 

o cumprimento das missivas, em que pese os argumentos da defesa, o 

próprio artigo 400, do CPP, excepciona a precatória, nos termos do artigo 

222, do CPP, pelo que indefiro.

Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, entendo que este não 

merece guarida, isto porque não houve alteração da situação processual 

e/ou fática desde a prolação da decisão de ref. 45, pelo que mantenho a 

prisão do réu Haroldo Alves do Nascimento, pelos fundamentos expedidos 

naquela decisão.

No que tange ao pleito de restituição do bem, tenho por bem indeferi-lo, 

haja vista que o bem foi utilizado, consoante consta nos autos, para 

transporte de excessiva quantidade de entorpecentes, sendo que ainda 

há efetivo interesse no processo em tal bem.

Ademais, frisa-se que o artigo 243, da CF, permite o confisco de qualquer 

bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico sendo que, 

caso haja condenação, poderá ser decretada o confisco de tal bem, o que 

impossibilita sua restituição.

 Diante da petição de ref. 81, revogo a nomeação anteriormente fixada, 

arbitrando pelos trabalhos realizados a quantia de 1 (um) URH em favor do 

favor outrora nomeado.

Por fim, determino que a Senhora Gestora diligencie no sentido de 

cumprimento das missivas expedidas, enviando as peças necessárias.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2478 Nr: 46-39.1998.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO LEONEL DE PAULA, JAIRO DE PAULA E 

SILVA, ROSALIA MARQUES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETIENNE DE ALBUQUERQUE 

PALHANO FILHO - OAB:2844/MS

 Impulsino estes autos com a finalidade de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados, para que tenham ciência do retorno dos autos à primeira 

instância.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2478 Nr: 46-39.1998.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO LEONEL DE PAULA, JAIRO DE PAULA E 

SILVA, ROSALIA MARQUES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETIENNE DE ALBUQUERQUE 

PALHANO FILHO - OAB:2844/MS

 Fica a parte exequente intimada, na pessoa de seu advogado, a 

providenciar o recolhimento e posterior comprovação nos autos, do valor 

respecitvo à diligência a ser cumprida pelo Oficial de Justiça, a saber: "Um 

mandado de intimação", nesta cidade de Comodoro/MT, area urbana, com 

a finalidade de intimar o senhor, Jairo de Paula e Silva, bem como sua 

esposa, Rosalia Marques de Paula, para que tenham ciência do Auto de 

Penhora e Avaliação do bem imóvel matriculado no CRI de Pontes e 

Lacerda/MT, sob o nº 5.462. Conforme R. Decisão, fls.: 393/394, dos 

autos em epígrafe. O Mandado aguardará o recolhimento na contracapa 

dos autos.

Luciano Lopes

Técnico Judicário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63296 Nr: 3491-45.2010.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIO LEONEL DE PAULA, ROSÁLIA MARQUES DE 

PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETIENNE DE ALBUQUERQUE 

PALHANO FILHO - OAB:2844/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes, na pessoa 

de seus advogados, para que tenham ciência do retorno dos autos à 1ª 

Instância, requerendo o que entenderem de direito.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12661 Nr: 696-76.2004.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE RENATO DOS SANTOS, NELCI IACZESKI DOS 

SANTOS, LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTI BANCO INTERNACIONAL DE 

INVESTIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA BABKA - OAB:16925-A, 

ELMAR JOSÉ DE SOUZA - OAB:88588, GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT, LUIZ CARLOS DE ARRUDA - 

OAB:21190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELMAR JOSÉ DE SOUZA - 

OAB:88588, LUIZ CARLOS DE ARRUDA - OAB:21190

 Tendo em vista que procedi o cadastro da advogada Anna Babka, 

impulsiono o feito para intimar os terceiro interessados OTÁVIO 

VERGUEIRO E ELIANE MEDEIROS, representados por LEILA AGUETONI, 

para que ém se manifestem nos autos no prazo de 15 (quinze) dias em 

cumprimento à decisão de fl. 396.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118032 Nr: 1185-25.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO GARCIA BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALUÁ KRIGNL CAPELETTI - 

OAB:100.190/RS

 VISTOS.

Trata-se de executivo de pena do recuperando Clodoaldo Garcia Brum.

Aportou-se aos autos cálculo de pena em evento de ref. 55.

Pois bem.

 O cálculo elaborado encontra-se correto tendo, inclusive, as partes 

concordado com tal planilha, ref. 69 e 73.

Nessa toada, estando aquele em consonância com a legislação de 

regência e, ante a concordância das partes, HOMOLOGO o cálculo de 

pena de ref. 55.

Outrossim, encaminhe-se fotocópia do referido cálculo ao Diretor da 

Cadeia Pública local e ao reeducando, valendo como atestado de pena a 

cumprir, nos termos dos artigos 12 e 13 da Resolução nº 113/2010 do 

Conselho Nacional de Justiça e art. 41, inciso XVI da Lei 7.210/1984.

No mais, aguarde-se o decurso de lapso temporal para progressão de 

regime.

Notifique-se o Ministério Público e Defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39217 Nr: 232-71.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDIR BAL MARQUES MORAES, MARCELO 

BEDUSCHI, CÍCERO PATRÍCIO FERRAZ, CLIMÉRIO DUTRA RIBEIRO, 

JANDIRA DAL AGNOL, JOSE JOAO FERNANDES, WANDERLEY 

FERNANDES PINTO, DJON CARLOS BRANDÃO, SINDICATO RURAL DE 

COMODORO/MT, EGÍDIO ALVES RIGO, EDILSON RANGEL DA SILVA, 

ALEXANDRE GOMES TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT, MARCELO BEDUSCHI - OAB:10879/A, MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista que não foram expedidas as intimações das testemunhas, 

redesigno o ato para o dia 17 de dezembro de 2018, às 14h00min, 

devendo ser expedida esta em relação às testemunhas não presentes 

nesta oportunidade.

Determino a expedição de carta precatória para oitiva das testemunhas 

que residem em outra Comarca.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
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 Cod. Proc.: 33308 Nr: 1494-27.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO CAPRIOGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ANTONIO NICARETTA, IRACY 

NICARETTA, EDU ALVARENGA DE FREITAS, ARQUIMEDES A. TEODORO, 

MARIA JOSE A. FERREIRA, EDILSON APARECIDO VIEIRA LIMA, 

NATANAEL MARCOS DE SOUZA, FRANCISCO VIEIRA LIMA, OLIVIA 

ALVES DE FREITAS, MARIA DAS GRAÇAS V. LIMA, ESPOLIO DE 

ADINACIO DECIO KEMPF, MARLISE ZIMINER KEMPF, WILSON WESW, 

MAIRVANA FIN WESW, CARLOS ALBERTO CELSO, ALOÍZIO DIVINO DE 

FREITAS, HELENA MARIA DE FREITAS, GILMAR FERNANDES MENDES, 

JOSE MENDES LUCAS, MARLENE MARIA FERNANDES MENDES, 

CLAUDIOMIRO DA SILVA, JOELMA PINTO DA SILVA, REAL BRASIL 

CONSULTORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DOS 

SANTOS FILHO - OAB:5140, LICÍNIO CARPINELLI STEFANI - 

OAB:12.806 - MT, LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - OAB:11.520 - 

MT

 Vistos.

De proêmio, no que tange ao pleito de redesignação do ato pelo não 

comparecimento do requerente, tenho que este não merece guarida isto 

porque não há requerimento de depoimento pessoal desta parte.

Ainda, embora devidamente intimado, o requerente deixou de trazer suas 

testemunhas, bem como não se fez representar por procurador na 

presente solenidade, pelo que declaro preclusa a produção de prova 

testemunhal em seu favor.

Declaro encerrada a instrução, abrindo-se vistas às partes para 

apresentação de razões finais escritas no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, nos termos do §2º, do artigo 364, do CPC.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-24.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO CESAR ARRUDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000783-24.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 1.088,65; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DUPLICATA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO Tendo em vista as regras 

relativas ao acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do 

Mato Grosso regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica 

redesignada para o dia 28/01/2019 às15h50min a audiência, 

anteriormente, agendada neste feito. Ficam as partes intimadas nas 

pessoas dos seus respectivos patronos. COMODORO, 27 de novembro 

de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, 

MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 

32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000787-61.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA FRANCISCA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO – MT. AGRO-SUL 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, adiante qualificada, vem, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, por intermédio de sua 

advogada que a presente digitalmente assina, devidamente constituída 

conforme procuração anexo, com escritório profissional localizado à Rua 

Amazonas, SN, Bairro Cristo Rei, onde recebe notificações e intimações, 

p o d e n d o  s e r  c o n t a t a d a  p e l o  e n d e r e ç o  d e  e - m a i l : 

ceciliabonifacio@hotmail.com, propor a presente AÇÃO DE COBRANÇA, 

cuja Petição Inicial encontra-se em anexo no formato PDF/A, conforme 

autorizado pela Resolução nº 185/2013 do CNJ. Dessa forma requer o seu 

recebimento e processamento. Termos em que, Pede deferimento. 

Comodoro - MT, 13 de Agosto de 2018. Cecília Bonifácio de Andrade 

OAB/MT 23.949/O

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000789-31.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELVAN COSTA DE LANA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 CARTA 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE 

PROCESSO n. 1000789-31.2018.8.11.0046 Valor da causa: R$ 464,54 

ESPÉCIE: [DUPLICATA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP Endereço: AVENIDA PREFEITO 

VALDIR MAZUTTI, 806-E, CENTRO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

POLO PASSIVO: Nome: DELVAN COSTA DE LANA Endereço: FAZENDA 

SANTA PAULA, S/N, MORA NA SEDE DA FAZENDA, ZONA RURAL, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 Senhor(a): AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COMODORO - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/01/2019 Hora: 16:30 

COMODORO, 27 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-16.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO DA CRUZ PEREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 CARTA 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000790-16.2018.8.11.0046 

Valor da causa: R$ 277,08 ESPÉCIE: [DUPLICATA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: AGRO-SUL 

PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 

Endereço: AVENIDA PREFEITO VALDIR MAZUTTI, 806-E, CENTRO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 POLO PASSIVO: Nome: CELIO DA 

CRUZ PEREIRA Endereço: RUA ODAIR RANGEL, 1243W, CASA DE 

ALVENARIA, CIDADE VERDE, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

Senhor(a): AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - EPP A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COMODORO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/01/2019 Hora: 16:50 COMODORO, 

27 de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de 

Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000794-53.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVAIR VICENSSOTTI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 CARTA 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000794-53.2018.8.11.0046 

Valor da causa: R$ 309,41 ESPÉCIE: [DUPLICATA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: AGRO-SUL 

PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 

Endereço: AVENIDA PREFEITO VALDIR MAZUTTI, 806-E, CENTRO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 POLO PASSIVO: Nome: EVAIR 

VICENSSOTTI Endereço: SITIO FAMILIA UNIDA, S/N, VIZINHO DO NELI 

MARINS, GLEBA ZAMBAM, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

Senhor(a): AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - EPP A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COMODORO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/01/2019 Hora: 17:10 COMODORO, 

27 de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de 

Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-38.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 CARTA 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000795-38.2018.8.11.0046 

Valor da causa: R$ 292,76 ESPÉCIE: [DUPLICATA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: AGRO-SUL 

PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 

Endereço: AVENIDA PREFEITO VALDIR MAZUTTI, 806-E, CENTRO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 POLO PASSIVO: Nome: PAULO 

RODRIGUES DOS SANTOS Endereço: SITIO SÃO BOM JESUS, S/N, GLEBA 

ALVORADA, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 Senhor(a): AGRO-SUL 

PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. Tendo em vista as regras relativas 

ao acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato 

Grosso regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica 

redesignada para o dia ................ às ................ a audiência, anteriormente, 

agendada neste feito. Fica as partes intimadas na pessoa dos seus 
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patronos. COMODORO, 07 de novembro de 2018., Lucieni Rezende Garcia 

Borges, Gestor(a) de Secretaria. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/01/2019 

Hora: 17:30 COMODORO, 27 de novembro de 2018. Lucieni Rezende 

Garcia Borges Gestor(a) de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-08.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEREMIAS COSTA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 CARTA 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000797-08.2018.8.11.0046 

Valor da causa: R$ 359,82 ESPÉCIE: [DUPLICATA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: AGRO-SUL 

PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 

Endereço: AVENIDA PREFEITO VALDIR MAZUTTI, 806-E, CENTRO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 POLO PASSIVO: Nome: JEREMIAS 

COSTA RODRIGUES Endereço: CHACARA BOM SOSSEGO, S/N, NOS 

FUNDO DO GINASIO, NOVA ALVORADA, COMODORO - MT - CEP: 

78310-000 Senhor(a): AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

Tendo em vista as regras relativas ao acesso nos prédios dos fóruns das 

comarcas do Estado do Mato Grosso regulamentadas pela Portaria nº 

1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o dia ................ às ................ a 

audiência, anteriormente, agendada neste feito. Fica as partes intimadas 

na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 07 de novembro de 2018., 

Lucieni Rezende Garcia Borges, Gestor(a) de Secretaria. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/01/2019 Hora: 17:50 COMODORO, 27 de 

novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de 

Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-75.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AFONSA DE JESUS MORAIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 CARTA 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000799-75.2018.8.11.0046 

Valor da causa: R$ 4.050,81 ESPÉCIE: [DUPLICATA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: AGRO-SUL 

PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 

Endereço: AVENIDA PREFEITO VALDIR MAZUTTI, 806-E, CENTRO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 POLO PASSIVO: Nome: MARIA 

AFONSA DE JESUS MORAIS Endereço: RUA VACILIDE JOÃO BOFF, 84W, 

EM FRENTE IGREJA CONGREGAÇÃO CRISTÃ - CASA MADEIRA, CIDADE 

VERDE, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 Senhor(a): AGRO-SUL 

PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. Tendo em vista as regras relativas 

ao acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato 

Grosso regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica 

redesignada para o dia ................ às ................ a audiência, anteriormente, 

agendada neste feito. Fica as partes intimadas na pessoa dos seus 

patronos. COMODORO, 07 de novembro de 2018., Lucieni Rezende Garcia 

Borges, Gestor(a) de Secretaria. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/01/2019 

Hora: 18:10 COMODORO, 27 de novembro de 2018. Lucieni Rezende 

Garcia Borges Gestor(a) de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 
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cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-60.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO ARMOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ OAB - MT10607/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIMARA SIMIONATTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 CARTA 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000800-60.2018.8.11.0046 

Valor da causa: R$ 18.256,56 ESPÉCIE: [CHEQUE]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE ANTONIO 

ARMOA Endereço: AVENIDA ANDRÉ ANTÔNIO MAGGI, ed. concorde - 

sala 1708, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-080 POLO PASSIVO: Nome: CLAUDIMARA SIMIONATTO Endereço: 

zona rural - fazenda palmares II, s/n, 69981133848, br 364 - km 1085, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 Senhor(a): JOSE ANTONIO ARMOA A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. Tendo em vista as regras relativas 

ao acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato 

Grosso regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica 

redesignada para o dia ................ às ................ a audiência, anteriormente, 

agendada neste feito. Fica as partes intimadas na pessoa dos seus 

patronos. COMODORO, 07 de novembro de 2018., Lucieni Rezende Garcia 

Borges, Gestor(a) de Secretaria. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2019 

Hora: 15:30 COMODORO, 27 de novembro de 2018. Lucieni Rezende 

Garcia Borges Gestor(a) de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-37.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 CARTA 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000808-37.2018.8.11.0046 

Valor da causa: R$ 1.322,14 ESPÉCIE: [DUPLICATA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: AGRO-SUL 

PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 

Endereço: AVENIDA PREFEITO VALDIR MAZUTTI, 806-E, CENTRO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 POLO PASSIVO: Nome: CARLOS 

ROBERTO SOUZA Endereço: SITIO TORRENAL, S/N, GLEBA MAZUTTI, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 Senhor(a): AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. “Tendo em vista as regras relativas ao acesso nos prédios 

dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso regulamentadas pela 

Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o dia ................ às 

................ a audiência, anteriormente, agendada neste feito. Fica as partes 

intimadas na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 07 de novembro de 

2018., Lucieni Rezende Garcia Borges, Gestor(a) de Secretaria.” DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2019 Hora: 16:30 COMODORO, 27 de 

novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de 

Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000810-07.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

MAIKE DIONI DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 CARTA 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA 

PROCESSO n. 1000810-07.2018.8.11.0046 Valor da causa: R$ 667,90 
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ESPÉCIE: [DUPLICATA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP Endereço: 

AVENIDA PARANA, 113-E, CENTRO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

POLO PASSIVO: Nome: MAIKE DIONI DA SILVA SOUZA Endereço: RUA 

AMAZONAS, 642-N, SÃO FRANCISCO, COMODORO - MT - CEP: 

78310-000 Nome: MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA Endereço: GLEBAA 

ZAMBAM, S/N, BOTECO DA ENTRADA DA GLEBA-ESPOSA DO JOÃO 

BACANA, GLEBA ZAMBAM, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

Senhor(a): M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. “Tendo em vista as regras relativas ao acesso nos prédios 

dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso regulamentadas pela 

Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o dia ................ às 

................ a audiência, anteriormente, agendada neste feito. Fica as partes 

intimadas na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 07 de novembro de 

2018., Lucieni Rezende Garcia Borges, Gestor(a) de Secretaria.” DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2019 Hora: 16:50 COMODORO, 27 de 

novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de 

Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010061-66.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DOS SANTOS BRAND (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI SILVA DIAS OAB - MT21981/B-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010061-66.2014.8.11.0046. EXEQUENTE: ELISANGELA DOS 

SANTOS BRAND EXECUTADO: M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP 

INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado, da penhora on line realizada, bem como, do prazo de 10 

dias para, querendo, opor embargos/impugnação. “Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença/execução de título extrajudicial requerida por 

ELISANGELA DOS SANTOS BRAND em face de M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP todos devidamente qualificados. Derradeiramente, requereu a 

parte exequente à penhora online via sistema Bacenjud. É o relato do 

necessário. Decido. Com relação ao requerimento de restrição judicial via 

BACENJUD, tenho por bem em deferi-lo. Isto porque no rol de preferência 

de bens a serem penhorados encontra-se, o dinheiro, em espécie ou em 

depósito ou aplicação em instituição financeira. Assim, sem mais delongas 

despiciendas, a restrição judicial por meio de bloqueio eletrônico de 

numerário via BACENJUD é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO 

o pedido de restrição judicial de numerários existentes em contas 

bancárias de titularidade do executado e, para tanto PROCEDO com a 

realização de consulta mediante sistema BACENJUD das contas correntes 

e aplicações financeiras porventura existentes da parte executada, até o 

valor da execução. Após, será procedida à juntada aos autos do 

detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores em anexo a esta 

decisão, o qual, em sendo positivo, DESDE JÁ converto em penhora sem 

necessidade de lavratura de termo. Empós, diligencie o (a) senhor (a) 

gestor judicial (a) para o fim de que a instituição financeira depositária, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para 

a conta judicial. Em caso de consulta e em sendo bloqueado valores 

irrisórios estes imediatamente serão desbloqueados. Intime-se o devedor 

do bloqueio de numerários efetuado nestes autos, nos termos e para os 

fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC. Por fim, intime-se a parte exequente via 

DJE se, tendo restado negativo, a restrição judicial online, para apresentar 

outros bens passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior, Juiz de Direito." Comodoro/MT, 27 de novembro de 2018 Lucieni 

Rezende Garcia Borges Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-89.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA VALDIVIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 CARTA 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA 

PROCESSO n. 1000811-89.2018.8.11.0046 Valor da causa: R$ 1.386,48 

ESPÉCIE: [DUPLICATA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP Endereço: 

AVENIDA PARANA, 113-E, CENTRO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

POLO PASSIVO: Nome: DEBORA VALDIVIA DA SILVA Endereço: 

AVENIDA MATO GROSSO, S/N, TRABALHA NA ROSE CONFECÇOES, 

CENTRO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 Senhor(a): M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

“Tendo em vista as regras relativas ao acesso nos prédios dos fóruns 

das comarcas do Estado do Mato Grosso regulamentadas pela Portaria nº 

1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o dia ................ às ................ a 

audiência, anteriormente, agendada neste feito. Fica as partes intimadas 

na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 07 de novembro de 2018., 

Lucieni Rezende Garcia Borges, Gestor(a) de Secretaria.” DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2019 Hora: 17:10 COMODORO, 27 de 

novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de 

Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000813-59.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILAINE SILVA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 CARTA 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA 

PROCESSO n. 1000813-59.2018.8.11.0046 Valor da causa: R$ 379,30 

ESPÉCIE: [DUPLICATA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP Endereço: 

AVENIDA PARANA, 113-E, CENTRO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

POLO PASSIVO: Nome: EDILAINE SILVA DE ALMEIDA Endereço: SITIO 4 

IRMÃOS, S/N, TRABALHA NA FAZ. SANTIAGO DE COMPOSTELA - 

NOROAGRO, GLEBA NOROAGRO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

Senhor(a): M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. “Tendo em vista as regras relativas ao acesso nos prédios 

dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso regulamentadas pela 

Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o dia ................ às 

................ a audiência, anteriormente, agendada neste feito. Fica as partes 

intimadas na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 07 de novembro de 

2018., Lucieni Rezende Garcia Borges, Gestor(a) de Secretaria.” DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2019 Hora: 17:30 COMODORO, 27 de 

novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de 

Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010167-28.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMBROSINA VAZ RAIZER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010167-28.2014.8.11.0046. REQUERENTE: AMBROSINA VAZ RAIZER 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. VISTOS. 1) 

Retifique-se o sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se encontra na 

fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, 

do CPC. 2) Após, considerando que houve o cumprimento voluntário da 

obrigação, intimem-se a parte autora/exequente por meio de seu advogado 

constituído mediante publicação no diário da justiça eletrônico/sistema 

análogo se houver, para no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, 

impugne o valor depositado, e caso permaneça silente, será interpretado 

como satisfeita a obrigação [art. 526, §3º, CPC]. 3) Cadastre os novos 

advogados das partes no sistema Apolo, se necessário o for e caso não 

tenha feito. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010334-74.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER SCHIAVO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010334-74.2016.8.11.0046. REQUERENTE: AMOGLIA & SANT ANNA 

LTDA - ME REQUERIDO: VAGNER SCHIAVO Vistos. A sentença dispensa 

relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido. É 

sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico. Atento aos autos verifico que o 

reclamante deixou de fornecer o endereço atualizado da parte reclamada, 

culminando na frustração do procedimento. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, considerando-se que a parte 

autora não promoveu os atos e diligências necessárias, conforme certidão 

de fl, abandonando, portanto, a presente causa. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sem custas ou 

honorários. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 07 de 

novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-59.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANULFO DE AQUINO NUNES OAB - MT2242/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000188-59.2017.8.11.0046. REQUERENTE: PAULO ANTONIO ALVES DE 
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SOUZA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Passo a análise de MÉRITO. Os pedidos do autor procedem em 

parte. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

indenização por danos morais do autor em face de BANCO LOSANGO S.A 

- BANCO MULTIPLO, em síntese, aduziu o proponente que há uma 

inserção no SPC por suposta dívida contraída junto à requerida no 

montante de R$ 1.007,33 (hum mil e sete reais e trinta e três centavos), 

incluída em 15/07/2016. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer 

contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome 

junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano, tendo liberado o crédito após análise dos 

documentos de RG e CPF do reclamante. Pois bem, considerando a 

relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do 

artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da 

matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem 

ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos 

pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. 

Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou 

todas as providências no sentido de verificar os pressupostos de validade 

do negócio jurídico, anexo dos documentos pessoais por exemplo, não 

apresentou nenhum deles, apenas o suposto contrato celebrado com a 

parte autora. Conforme atual entendimento jurisprudencial: “JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. 

FRAUDE. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. 

FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

parte autora alegou que firmou contrato de telefonia com a ré em 2015, 

cujo valor a ser pago é de R$ 53,00 (cinquenta e três reais mensais) com 

direito a 300 MB de internet, 40 min de ligação para números locais de 

outra operadoras e ligações ilimitadas para números da Claro. Contudo, a 

partir do mês de março/2016, valores relativos a outros planos, não 

contratados, foram cobrados indevidamente, os quais se originaram de 

falsificação de assinatura em novos contratos. 2. A competência dos 

juizados especiais cíveis é adstrita às pretensões cuja prova demande 

menor complexidade. 3. Torna-se desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica, quando à luz dos documentos, a falsificação se mostra 

grosseira, permitindo desde logo a formação do juízo de convencimento. 4. 

Tratando-se de fato do serviço, era ônus da parte ré apresentar provas 

ou elementos de convencimento que pudessem afastar as características 

da falsificação. Sem se desincumbir desse ônus, a pretensão de dilação 

probatória e de levar a discussão para a esfera da justiça comum assume 

o caráter protelatório. 5. A assinatura da autora nos contratos (documento 

de Id n. 860922) e no seu documento de identificação (documento de Id n. 

860930) é bastante divergente. 6. Por fim, não é caso de aplicação da 

teoria da causa madura. Entrar no mérito da questão importaria em 

supressão de instância. A sentença deve ser anulada, determinando-se o 

regular processamento do feito. 7. Recurso da autora conhecido e provido 

para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à 

origem para seu regular processamento. 8. Sem custas e sem honorários. 

9. Acórdão elaborado nos termos do art.46 da Lei n. 9099/95. 

CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.” (Acórdão n.997779, 

07178427320168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 03/03/2017. Assim, a ré não 

fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, 

restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial, eis que a 

assinatura constante do contrato firmado em nada se parece com as 

constantes dos documentos pessoais do reclamante. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade do 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente a 

anotação da empresa no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.077,33 (hum mil e 

sete reais e trinta e três centavos), discutidos nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome do Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 CPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 

da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz 

Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 12 de outubro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-59.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:
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PAULO ANTONIO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANULFO DE AQUINO NUNES OAB - MT2242/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000188-59.2017.8.11.0046. REQUERENTE: PAULO ANTONIO ALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Passo a análise de MÉRITO. Os pedidos do autor procedem em 

parte. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

indenização por danos morais do autor em face de BANCO LOSANGO S.A 

- BANCO MULTIPLO, em síntese, aduziu o proponente que há uma 

inserção no SPC por suposta dívida contraída junto à requerida no 

montante de R$ 1.007,33 (hum mil e sete reais e trinta e três centavos), 

incluída em 15/07/2016. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer 

contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome 

junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano, tendo liberado o crédito após análise dos 

documentos de RG e CPF do reclamante. Pois bem, considerando a 

relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do 

artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da 

matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem 

ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos 

pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. 

Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou 

todas as providências no sentido de verificar os pressupostos de validade 

do negócio jurídico, anexo dos documentos pessoais por exemplo, não 

apresentou nenhum deles, apenas o suposto contrato celebrado com a 

parte autora. Conforme atual entendimento jurisprudencial: “JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. 

FRAUDE. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. 

FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

parte autora alegou que firmou contrato de telefonia com a ré em 2015, 

cujo valor a ser pago é de R$ 53,00 (cinquenta e três reais mensais) com 

direito a 300 MB de internet, 40 min de ligação para números locais de 

outra operadoras e ligações ilimitadas para números da Claro. Contudo, a 

partir do mês de março/2016, valores relativos a outros planos, não 

contratados, foram cobrados indevidamente, os quais se originaram de 

falsificação de assinatura em novos contratos. 2. A competência dos 

juizados especiais cíveis é adstrita às pretensões cuja prova demande 

menor complexidade. 3. Torna-se desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica, quando à luz dos documentos, a falsificação se mostra 

grosseira, permitindo desde logo a formação do juízo de convencimento. 4. 

Tratando-se de fato do serviço, era ônus da parte ré apresentar provas 

ou elementos de convencimento que pudessem afastar as características 

da falsificação. Sem se desincumbir desse ônus, a pretensão de dilação 

probatória e de levar a discussão para a esfera da justiça comum assume 

o caráter protelatório. 5. A assinatura da autora nos contratos (documento 

de Id n. 860922) e no seu documento de identificação (documento de Id n. 

860930) é bastante divergente. 6. Por fim, não é caso de aplicação da 

teoria da causa madura. Entrar no mérito da questão importaria em 

supressão de instância. A sentença deve ser anulada, determinando-se o 

regular processamento do feito. 7. Recurso da autora conhecido e provido 

para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à 

origem para seu regular processamento. 8. Sem custas e sem honorários. 

9. Acórdão elaborado nos termos do art.46 da Lei n. 9099/95. 

CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.” (Acórdão n.997779, 

07178427320168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 03/03/2017. Assim, a ré não 

fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, 

restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial, eis que a 

assinatura constante do contrato firmado em nada se parece com as 

constantes dos documentos pessoais do reclamante. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade do 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente a 

anotação da empresa no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.077,33 (hum mil e 

sete reais e trinta e três centavos), discutidos nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome do Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 CPC. 
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Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 

da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz 

Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 12 de outubro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000155-69.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. DA SILVA AZEVEDO - CONSTRUTORA E TRANSPORTES - EPP 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000155-69.2017.8.11.0046. REQUERENTE: AMOGLIA & SANT ANNA 

LTDA - ME REQUERIDO: B. DA SILVA AZEVEDO - CONSTRUTORA E 

TRANSPORTES - EPP AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME ingressou com 

ação de cobrança em face de B. DA SILVA AZEVEDO - CONSTRUTORA E 

TRANSPORTES - EPP, argumentando que é credora da requerida da 

quantia inicial de R$ 3.214,65 (três mil duzentos e quatorze reais e 

sessenta e cinco centavos), representada pelos documentos juntados no 

documento de ID nº 9490136. Devidamente citada/intimada (ID nº 

10326349), a conciliação restou frustrada em razão do não 

comparecimento injustificado da requerida (ID nº 10960257), razão pela 

qual a parte autora pleiteou a decretação de revelia. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança em que a requerente afirma ser 

credora da quantia inicial de R$ 3.214,65 (três mil duzentos e quatorze 

reais e sessenta e cinco centavos), representada pelos documentos 

juntados nos autos. Devidamente citada/intimada, a requerida deixou de 

comparecer à audiência de conciliação, bem como deixou de se 

manifestar nos autos. Sendo assim, com base no art. 20 da Lei 9.099/95 e 

art. 344 do CPC, devem ser reputados verdadeiros os fatos alegados pela 

requerente. Anoto que competia à requerida apresentar o recibo de 

pagamento referente à dívida mencionada pela demandante, ou qualquer 

outro fato modificativo/extintivo para afastar a dívida, o que não o fez. E 

que ao deixar de pagar pelo pactuado, a demandada não cumpriu com o 

que deveria, e por esse fato deve responder. Com isso, restando 

incontroversos os fatos narrados na inicial, considerando que a requerida 

não pagou o valor previamente estipulado, e não trouxe aos autos 

elementos que refutassem tais alegações, razão assiste à autora no que 

tange a cobrança dos valores. Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, condenando a requerida B. DA SILVA AZEVEDO - 

CONSTRUTORA E TRANSPORTES - EPP ao pagamento da quantia de R$ 

3.214,65 (três mil duzentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos) 

à requerente, todos já qualificados nos autos, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O valor deverá ser 

atualizado com base no INPC, a partir do vencimento da dívida, com 

incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da 

citação, por se tratar de relação contratual. Preclusa a via recursal, 

aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do cálculo do valor 

devido visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado 

para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 

10%, não incluindo honorários advocatícios constante na segunda parte 

do mencionado disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 54, da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. . Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se. COMODORO, 12 de novembro de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010341-03.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO BARBOSA AMORIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010341-03.2015.8.11.0046. EXEQUENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP EXECUTADO: 

RENATO BARBOSA AMORIM Vistos. A sentença dispensa relatório nos 

termos do art. 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido. É sabido que este 

Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, vez que, se isto 

ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido processo legal e 

da celeridade processual, fazendo com que este instrumento atinja o seu 

fim específico. Atento aos autos verifico que a reclamante deixou de se 

manifestar nos autos por período superior a 30 (trinta) dias, mesmo 

estando intimada a fazê-lo. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, considerando-se que a parte autora não promoveu 

os atos e diligências necessárias, conforme certidão de fl, abandonando, 

portanto, a presente causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Sem custas ou honorários. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga 

Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 12 de novembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-83.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEMERSON LUIZ MARTINS OAB - MT11223/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DA PRATO CAMPOS OAB - SP0156844A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010077-83.2015.8.11.0046. REQUERENTE: ANTONIO AUGUSTO DE 

SOUZA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Houve o depósito 

voluntário do valor remanescente, desta feita, intime-se o exequente para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Após, conclusos. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-78.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

REGIO LUIZ SANTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000178-78.2018.8.11.0046. REQUERENTE: REGIO LUIZ SANTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos A sentença dispensa relatório nos termos 

do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. 

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado no documento 

ID. 15449009. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, considerando-se que a parte autora desistiu da presente causa. 
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Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Sem custas e sem honorários. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga 

Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 30 de outubro de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-54.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000490-54.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: IVONE DOS SANTOS OLIVEIRA Vistos. Ressai 

dos autos que a Reclamante requereu a extinção do feito pelo fato da 

Reclamada ter pagado o que era devido, liquidando, portanto, a dívida. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

Lei 9.099/95. Decido. O pagamento da dívida satisfaz a obrigação, 

impondo a extinção do processo. Ante o exposto, em cumprimento aos 

limites procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 526, § 3º 

c/c 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54, da Lei 9.099/95). Certifique-se o trânsito em julgado, 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 

40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz 

Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 30 de outubro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-82.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE NOTARO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000277-82.2017.8.11.0046. REQUERENTE: VALDEIR PEREIRA DOS 

SANTOS - ME REQUERIDO: GISLAINE NOTARO Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. VALDEIR PEREIRA DOS 

SANTOS - ME ingressou com ação de cobrança em face de GISLAINE 

NOTARO, argumentando que é credor da reclamada da quantia inicial de 

R$ 1.174,23 (um mil cento e setenta e quatro reais e vinte e três 

centavos), representada pelo documento juntado no ID nº 11134132 e 

cálculo ID nº 11134130. Devidamente citada/intimada (Certidão acostada 

no ID nº 11808913), a conciliação restou frustrada em razão do não 

comparecimento injustificado da reclamada (ID nº 11966681), razão pela 

qual a parte autora pleiteou a decretação de revelia. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança em que a requerente afirma que é 

credora da reclamada da quantia de R$ 1.174,23 (um mil cento e setenta e 

quatro reais e vinte e três centavos), representada pelos documentos 

juntados nos autos. Devidamente citada/intimada, a reclamada deixou de 

comparecer à audiência de conciliação, bem como deixou de se 

manifestar nos autos. Sendo assim, com base no art. 20 da Lei 9.099/95 e 

art. 344 do CPC, devem ser reputados verdadeiros os fatos alegados pela 

reclamante. Anoto que competia à requerida apresentar o recibo de 

pagamento referente à dívida mencionada pela demandante, ou qualquer 

outro fato modificativo/extintivo para afastar a dívida, o que não o fez. E 

que ao deixar de pagar pelo pactuado, a demandada não cumpriu com o 

que deveria, e por esse fato deve responder. Com isso, restando 

incontroversos os fatos narrados na inicial, considerando que a 

reclamada não pagou o valor previamente estipulado, razão assiste à 

autora no que tange a cobrança dos valores. Posto isso, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, condenando a reclamada GISLAINE 

NOTARO ao pagamento da quantia de R$ 1.174,23 (um mil cento e setenta 

e quatro reais e vinte e três centavos) ao reclamante VALDEIR PEREIRA 

DOS SANTOS - ME, todos já qualificados nos autos, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O 

valor deverá ser atualizado com base no INPC, a partir do vencimento da 

dívida, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

contar da citação. Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da Lei 

9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza 

Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 2 de outubro de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010313-98.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA AMORIM FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010313-98.2016.8.11.0046. REQUERENTE: SILVANA AMORIM FERREIRA 

REQUERIDO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME Vistos, etc. 

A sentença dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê 

da vontade das partes, vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção 

aos princípios do devido processo legal e da celeridade processual, 

fazendo com que este instrumento atinja o seu fim específico. Atento aos 

autos verifico que a autora, embora devidamente intimada, deixou de 

fornecer os documentos necessários ao prosseguimento da ação, 

consoante certidão de ID nº 11905563. Ademais, é de se ressaltar que a 

parte abandonou a causa por mais de trinta dias, não promovendo os atos 

e diligências que lhe competia, dando causa a extinção da ação. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

considerando-se que a parte autora não promoveu os atos e diligências 

necessárias, conforme certidão de fl, abandonando, portanto, a presente 

causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sem custas ou honorários. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos, etc. Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se. COMODORO, 26 de setembro de 2018. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-18.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GASPAR TEODORO ROSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000279-18.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: GASPAR TEODORO ROSA Vistos. Ressai dos 

autos que a Reclamante requereu a extinção do feito pelo fato do 

Requerido ter pagado o que era devido, liquidando, portanto, a dívida. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

Lei 9.099/95. Decido. O pagamento da dívida satisfaz a obrigação, 

impondo a extinção do processo. Ante o exposto, em cumprimento aos 

limites procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 526, § 3º 

c/c 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas 
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processuais (art. 54, da Lei 9.099/95). Certifique-se o trânsito em julgado, 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 

40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz 

Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 01 de outubro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010270-64.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MITSURI CAMPOS MOTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010270-64.2016.8.11.0046. REQUERENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP REQUERIDO: 

MITSURI CAMPOS MOTA Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença/execução de título extrajudicial requerida por AGRO-SUL 

PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP em 

face de MITSURI CAMPOS MOTA todos devidamente qualificados. 

Derradeiramente, requereu a parte exequente à penhora online via sistema 

Bacenjud. É o relato do necessário. Decido. Com relação ao requerimento 

de restrição judicial via BACENJUD, tenho por bem em deferi-lo. Isto 

porque no rol de preferência de bens a serem penhorados encontra-se, o 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. 

Assim, sem mais delongas despiciendas, a restrição judicial por meio de 

bloqueio eletrônico de numerário via BACENJUD é medida que se impõe. 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restrição judicial de numerários 

existentes em contas bancárias de titularidade do executado e, para tanto 

PROCEDO com a realização de consulta mediante sistema BACENJUD das 

contas correntes e aplicações financeiras porventura existentes da parte 

executada, até o valor da execução. Após, será procedida à juntada aos 

autos do detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores em anexo 

a esta decisão, o qual, em sendo positivo, DESDE JÁ converto em penhora 

sem necessidade de lavratura de termo. Empós, diligencie o (a) senhor (a) 

gestor judicial (a) para o fim de que a instituição financeira depositária, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para 

a conta judicial. Em caso de consulta e em sendo bloqueado valores 

irrisórios estes imediatamente serão desbloqueados. Intime-se o devedor 

do bloqueio de numerários efetuado nestes autos, nos termos e para os 

fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC. Por fim, intime-se a parte exequente via 

DJE se, tendo restado negativo, a restrição judicial online, para apresentar 

outros bens passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000093-29.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000093-29.2017.8.11.0046. EXEQUENTE: JOSE BEZERRA EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS. 

Retifique-se no sistema Pje, fazendo registrar que o feito já se encontra na 

fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, 

do CPC. Após, vislumbro que há valores que se encontram 

depositados/bloqueados nos presentes autos. Ante ao exposto, determino 

que o (a) Sr. (a) Gestor (a) proceda à transferência do montante, 

devidamente atualizado, conforme requerido. Caso o montante não esteja 

devidamente vinculado aos autos, diligencie-se o Senhor Gestor junta a 

Conta Única, solicitando a vinculação. DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor 

(a) junto a Conta Única-TJ/MT, solicitando a vinculação dos valores 

depositados nos autos, caso já não o tenha feito. ELABORE o (a) Sr. (a) 

Gestor (a) alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário/do 

advogado do beneficiário, desde que este tenha poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário. Com relação aos honorários sucumbenciais 

estes deverão efetuados em nome do causídico e de forma apartada ao 

valor principal, caso não tenha requerido de forma diversa, de forma 

eletrônica pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta 

bancária indicada; CIENTIFIQUE-SE a parte beneficiária ou seu sucessor, 

através de qualquer meio de comunicação da liberação do depósito judicial 

- art. 448 e ss. CNGC/MT. DETERMINO que dê ciência ao (à) advogado (a) 

constituído (a), através de publicação no DJE ou outro meio legal OU 

defensor público mediante remessa eletrônica/física dos autos, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 

da obrigação - art. 924, II, c/c art. 925. Manifestado pelo 

adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

volte-me concluso para sentença. Após, voltem-me conclusos para 

deliberação. Às providências. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-67.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010231-67.2016.8.11.0046. REQUERENTE: PAULO TEODORO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. I – Certifique se houve o devido recolhimento das custas 

processuais. II – Em havendo, desde já, recebo o recurso inominado 

apenas no seu efeito devolutivo, na medida em que não há risco de dano 

irreparável ao recorrente. III - À parte recorrida para as contrarrazões, 

após seja certificado. IV - Após, remetam-se os autos ao Egrégio Colégio 

Recursal. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001409-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE BITENCOURT ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

INSS (RÉU)
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Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes para no prazo legal se manifestarem sobre o laudo pericial retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001364-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DILMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes para no prazo legal se manifestarem sobre o laudo pericial retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001383-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO VILELA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes para no prazo legal se manifestarem sobre o laudo pericial retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001384-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PEREIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes para no prazo legal se manifestarem sobre o laudo pericial retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001363-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FELIX DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes para no prazo legal se manifestarem sobre o laudo pericial retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001356-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLOMENA PAULA BRUM LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes para no prazo legal se manifestarem sobre o laudo pericial retro.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001413-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CASSIANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a proposta de 

Honorários Periciais retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002303-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERONILDES DE SOUZA SALES (REQUERENTE)

MAIKI APARECIDO ROCHA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - MT16834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 103501 Nr: 7924-59.2017.811.0010

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 Vistos etc.

Ante o caráter modificativo dos Embargos de Declaração de Ref. 57, nos 

termos do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil, abra-se vista ao 

recorrido para contrarrazoar, no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos para decisão acerca do acolhimento ou não 

dos Embargos de Declaração oposto pela parte executada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 26 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 81230 Nr: 2799-47.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO NASCIMENTO DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requer o que de direito.

Cumpra-se.
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Às providências.

Jaciara/MT, 26 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104395 Nr: 8378-39.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVAN VENÂNCIO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 Vistos etc.

Proceda o Sr. Gestor Judiciário aos atos necessários para a liberação dos 

valores depositados em Juízo, atentando-se para as novas determinações 

contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a 

nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 26 de novembro de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88719 Nr: 738-82.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CEZAR BUENO DE SOUZA, LAURA BUENO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANTÔNIO COSTA 

MENACHO - OAB:10.919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Tendo em vista a petição encartada à ref. 80, OFICIE-SE novamente o INSS 

– APSADJ – Agência da Previdência Social de Atendimento às Demandas 

Judiciais, para que efetue a implantação do benefício da parte autora 

conforme determinado na decisão de ref. 16, sob pena de multa diária, que 

desde já majoro para R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo juntar aos 

autos, na sequência, o comprovante de implantação do benefício, 

destacando a data em que o mesmo foi efetuado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, notadamente 

responsabilização criminal do responsável pelo cometimento do delito de 

desobediência (artigo 330 do Código Penal).

Após, a expedição do ofício, cumpra-se o despacho de ref. 76.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 26 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 83982 Nr: 4152-25.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE VERNIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL KAPPES - OAB:14185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON ANDREY LESSA - 

OAB:17184/O

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, ante a novação 

resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano 

recuperacional, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Novo Código de Processo 

Civil.Cumpridas as determinações acima, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Jaciara/MT, 26 de novembro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109504 Nr: 940-25.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ e ou 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA, ajuizada por 

VALDETE DE SOUZA SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, alegando para tanto ter preenchidos os requisitos para 

a concessão dos referidos benefícios previdenciários.

 Compulsando os autos atentamente, verifico que o requerimento juntado 

aos autos se trata de pedido de prorrogação do benefício de 

auxílio-doença, o qual data de 03/11/2017, sendo o pleito deferido, o que 

comprova que o autor recebeu auxílio-doença até 03/11/2017, não 

demonstrando nos autos que houve novo requerimento.

Desta forma, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar a suspensão do 

feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para que a parte autora possa 

requerer o benefício administrativamente, nos moldes da decisão proferida 

no Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 

Tribunal Pleno, julgado em 03/9/2014, DJe 10/11/2014, sob pena de 

extinção do feito.

Comprovada a postulação administrativa, INTIME-SE o INSS para que, no 

prazo de 90 (noventa) dias, colha as provas necessárias e profira 

decisão administrativa, considerando como data de entrada do 

requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 23 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107223 Nr: 9758-97.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA NEVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela, 

quais sejam: a) qualidade de segurado especial do instituidor da pensão 

por morte; b) qualidade de dependente da autora em face do 

segurado.Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de 

realização de audiência, para comprovação da convivência da requerente 

com o de cujus, ratificando, assim, sua dependência econômica.Desta 

forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de 

janeiro de 2019, às 14h30min.Determino o comparecimento pessoal da 

parte autora para prestar depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a 

do disposto no § 1º do artigo 385 do Código de Processo Civil.A contar da 

intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias 

para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, § 4º e 450 do CPC, devendo o comparecimento 
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das testemunhas à audiência ser promovido pela parte autora, 

independente de intimação, nos termos do art. 455 e parágrafos, do 

Código de Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às ProvidênciasJaciara/MT, 23 de novembro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90868 Nr: 1801-45.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Pimentel Rodrigues Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ e ou 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA, ajuizada por 

NADIR PIMENTEL RODRIGUES SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, alegando para tanto ter preenchidos os requisitos 

para a concessão dos referidos benefícios previdenciários.

 Compulsando os autos atentamente, verifico que o requerimento juntado 

aos autos se trata de pedido de prorrogação do benefício de 

auxílio-doença, o qual data de 29/06/2016, sendo o pleito deferido, o que 

comprova que o autor recebeu auxílio-doença até 12/01/2017, não 

demonstrando nos autos que houve novo requerimento.

Desta forma, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar a suspensão do 

feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para que a parte autora possa 

requerer o benefício administrativamente, nos moldes da decisão proferida 

no Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 

Tribunal Pleno, julgado em 03/9/2014, DJe 10/11/2014, sob pena de 

extinção do feito.

Comprovada a postulação administrativa, INTIME-SE o INSS para que, no 

prazo de 90 (noventa) dias, colha as provas necessárias e profira 

decisão administrativa, considerando como data de entrada do 

requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 23 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34168 Nr: 1725-65.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Ferreira Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Eduardo Turra 

Chavarelli - OAB:11.156/MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc......Por estas razões, REJEITO a exceção de pré-executividade 

oposta pelo executado/excipiente, conforme fundamentação supra, e, via 

de consequência, determino o regular prosseguimento da execução.Deixo 

de condenar a parte executada/excipiente ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários de sucumbência em virtude de não haver 

extinção da execução.Entretanto, tratando-se de patrimônio público, cujo 

direito é indisponível, determino a remessa dos autos à contadoria do juízo 

para elaboração do cálculo do débito, devendo, para todos os efeitos, 

observar: - A data do início do benefício (DIB), como sendo 25/11/2010;- 

Atualização até a data do início do pagamento;- Juros que se iniciarão na 

citação (25/11/2010 – juntada da Carta Precatória aos autos), nos exatos 

parâmetros fixados no acórdão, bem como, Lei n.º 11.960/2009 e o 

Manual de Cálculos da Justiça Federal/CJF 134;- Juros de mora em 12% 

a.a. até 06/2009, 6% a.a. até 06/2012 e correspondente à poupança (dia 

1º em diante).- Deverão ainda ser deduzidos os valores recebidos à título 

de amparo social referentes ao período de 17/02/2011 a 30/06/2017.Após 

a realização do cálculo, intimem-se as partes para que se manifestem no 

prazo de 05 (cinco) dias.Em seguida, conclusos. Cumpra-se.Às 

providências.Jaciara/MT, 23 de novembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46870 Nr: 1947-96.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FERREIRA DOS ANJOS-ME, 

GERALDO FERREIRA DOS ANJOS, ANSELMO CELESTE PARMIGIANI, 

TEREZINHA MARIA PARMIGIANI, FABIOLA LUCIANA GRIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Vistos etc.

Analisando o petitório de fls. 152/165, tenho que na realidade se trata de 

requerimento formulado por terceiro, estranho aos autos, sendo o correto 

o ajuizamento de embargos de terceiros.

Entretanto, pela matrícula do imóvel penhorado (fls.175/176) se percebe 

que o imóvel está registrado em nome do executado Geraldo Ferreira dos 

Anjos e de sua ex-esposa Fabíola Luciana Gricolo.

Portanto, a penhora deve recair apenas sobre 50% do imóvel, parte 

correspondente ao executado.

Assim, oficie-se ao CRI local para que retifique a averbação da penhora, 

para constar a constrição tão somente sobre 50% do imóvel descrito na 

matrícula R3/6.086.

Intimem-se as partes, bem como a terceira interessada, especialmente 

para que possa exercer seu direito de preferência na aquisição do bem, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 26 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93672 Nr: 3168-07.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON ASSIS LIMA, Paula Pugliesi Assis Lima, 

SEBASTIÃO RODRIGUES GOULART, Vanuza dos Santos Goulart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

ADEMAR CANEDO MARTINS SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA MOERSCHBERGER NEDEL - 

OAB:17240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Considerando que restaram infrutíferas todas as tentativas de localização 

do embargado, defiro o pedido de ref. 38 para determinar a citação por 

Edital de ADEMAR CANEDO MARTINS SERVIÇOS, com prazo de 30 (trinta) 

dias.

Após, não comparecendo o embargado nos autos, NOMEIO a Defensoria 

Pública para atuar como curadora especial do executado, conforme 

preceitua o art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 26 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 20583 Nr: 2182-39.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE BUSS SONNENBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Mazarelli Filho - 

OAB:250.173 - SP, RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO - 

OAB:238706/SP, ROGERIO APARECIDO SALES - OAB:153.621/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BUSS SONNENBERG 

- OAB:18389/O

 Vistos, etc.

 Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar 

outro bem à penhora condizente com o crédito exequendo, devendo ser 

advertido que caso não apresente, ser-lhe-á fixado multa, no valor de 

10% (dez por cento) do valor atualizado do débito em execução, nos 

termos do art. 774, inciso V e parágrafo único do Código de Processo 

Civil.

Lado outro, inexistindo outros bens, desde já, defiro o pedido de ref. 67 e 

DETERMINO a expedição de mandado de penhora e avaliação do bem 

imóvel indicado à ref. 57.

 E, nos termos da legislação processual civil em vigor, a penhora de 

imóvel, independentemente de onde se localize, quando apresentada 

certidão da respectiva matrícula, será realizada por termo nos autos (§1º, 

do Art. 845, do CPC).

Os atos de constrição serão averbados separadamente na matrícula do 

imóvel, com a identificação do executado, do valor do crédito e do objeto 

sobre o qual recai o gravame, de modo a assegurar a publicidade da 

responsabilidade patrimonial do executado pela dívida e pela obrigação 

que a ele está vinculada (§1º, do Art. 791, do CPC).

Após, intime-se o executado, bem como o cônjuge do executado, se 

houver, para apresentar eventual impugnação ao auto de penhora e 

avaliação, no prazo de 10 (dias), nos termos dos artigos 841 e 842 do 

CPC.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Ato contínuo, após a providência a ser tomada pela exequente (caput, do 

art. 844, do CPC), com relação à averbação da penhora no registro 

competente, proceda-se à avaliação, intimando-se as partes envolvidas 

no litígio.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 26 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 70264 Nr: 12405-36.2015.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELVINO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666, MARCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:12.104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18396-MT, Maiara Ferreira Pires - OAB:173.624 - RJ, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de ref. 88.

Cumpra-se conforme requerido.

Às providências.

 Jaciara/MT, 26 de novembro.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 61135 Nr: 3771-85.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, LEONARDO CAVALARI OLINO - OAB:19345/O, 

MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em que pese o autor ter dirigido os Embargos de ref. 172 aos presentes 

autos, verifico que, na verdade, o intuito do autor era o de encaminhar os 

referidos Embargos aos autos em apensos, eis que por lá o feito foi 

julgado.

Assim, desentranhe a peça de ref. 172, devendo esta ser juntada nos 

Embargos de Terceiro em apenso.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 26 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59308 Nr: 2974-12.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUFLASIO OLIVEIRA ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que no endereço diligenciado à ref. 71 o 

Sr. Oficial de Justiça não deixou claro se o executado reside naquele 

endereço.

Posteriormente, expediu-se novamente mandado de busca e apreensão e 

citação para verificar se aquele era de fato o endereço do requerido, 

contudo, novamente não houve clareza na certidão elaborada pelo 

Meirinho, restando provável ser aquele o endereço do executado (ref. 98).

Desta feita, expeça-se novo mandado no endereço diligenciado à Ref:71, 

nos termos da decisão de Ref: 142.

 Cumpra-se com URGÊNCIA, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Após, voltem-me conclusos para análise da petição de ref. 205.

 Às providências.

Jaciara/MT, 26 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91501 Nr: 2125-35.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFS TRANSPORTES LTDA, OSVALDO 

FERNANDES SILVA, RAIMUDINA DE SOUZA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção ao petitório de Ref. 86, tenho que razão não assiste ao 

executado.

É que, embora o banco exequente tenha sido intimado a se manifestar 

acerca da avaliação apresentada pelo executado (Ref. 70), deixando, 

entretanto, de se manifestar especificamente, vejo que na Ref. 74 o 

mesmo apresentou manifestação concordando com o auto de avaliação 

do oficial de justiça.

Assim, concordando com a avaliação do oficial de justiça, obviamente, 

embora tacitamente, o banco exequente discorda da avaliação 

apresentada pelo executado.

Portanto, não há se falar em concordância tácita acerca da avaliação 

apresentada pelo executado.

 Lado outro, acerca do pedido de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, formulado pelos executados, diante dos comprovantes juntados à 

ref. 89, defiro o benefício pleiteado, nos termos do artigo 98 do NCPC.

Sem prejuízo, intime-se o perito nomeado na Ref. 81, para que formule a 

proposta de honorários, no prazo estabelecido.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 26 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido.
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 95191 Nr: 3844-52.2017.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIPA LTDA - COLONIZADORA INDUSTRIAL 

PASTORIO E AGRÍCOLA, ESPOLIO DE MILTON DA COSTA FERREIRA, 

MARCIO RUIZ FERREIRA, VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA, ESPÓLIO DE 

NAIR RUIZ FERREIRA, CELIA FERREIRA FRÓES, MILTON FERREIRA 

JUNIOR, MÁRCIO ROBERTO FERREIRA, ESPÓLIO DE OSVALDO DA 

COSTA FERREIRA, SÔNIA FERREIRA VALVERDE MATTOS, ESPÓLIO DE 

PAULO DA COSTA FERREIRA, CAIO DE SOUZA FERREIRA, LAIZ HELENA 

DE SOUZA FERREIRA, STELLA FERREIRA DE ANDRADE, NAVARRO DA 

COSTA FERREIRA, RAQUEL MADUREIRA DA ASSUNÇÃO, VERA LUCIA 

FERREIRA DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO FERREIRA, SILMARA 

FERREIRA DE CASTRO, ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA, 

ESPÓLIO DE CORIOLANO DE ASSUMÇÃO, ESPOLIO DE PAULO BONAFÉ 

FERREIRA, ESPOLIO DE CLEONICE BONAFÉ FERREIRA, ESPOLIO DE SILAS 

TERCIO FERREIRA, PAULA LEANDRO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098/MS

 Vistos etc.

Inicialmente, indefiro por ora o pedido de Ref. 78.

De outra banda, acolho a Cota Ministerial de Ref. 55.

Assim, determino, inicialmente, a intimação da parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, providenciar o atual endereço do requerido 

NAVARRO DA COSTA FERREIRA.

Em seguida, com a informação nos autos, expeça-se mandado de 

constatação a fim de que o Sr. Oficial de Justiça descreva e certifique 

minuciosamente a ocorrência, conforme o Art. 245, § 1º do CPC, sendo 

que, na oportunidade, deverá o meirinho intimar os familiares do citando 

para apresentar declaração médica atestando a incapacidade, nos termos 

do § 3º do Art. 245 do CPC.

Ainda, retifique-se o polo passivo da demanda, incluindo-se os sócios da 

empresa CIPA LTDA, bem como seus sucessores.

Citem-se os requeridos MARCIO ROBERTO e MILTON FERREIRA JUNIOR 

nos endereços fornecidos pelo MPE à Ref. 55.

 Determino, ainda, a citação por edital do ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA 

FERREIRA, ESPÓLIO DE CORIOLANO DE ASSUNÇÃO e MARCOS 

ANTÔNIO FERREIRA, com prazo de 30 (trinta) dias.

Após, não comparecendo o embargado nos autos, NOMEIO a Defensoria 

Pública para atuar como curadora especial do executado, conforme 

preceitua o art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em tempo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze), 

Impugnar a Contestação ofertada por MARCIO RUIZ FERREIRA à Ref. 43.

Por fim, cumpridas todas as determinações, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 26 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 74929 Nr: 440-27.2016.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE CESARIO MACEDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCO LEÃO RIBEIRO, 

DIVIRIENY DE FÁTIMA RIBEIRO, ALEX NEI RODRIGUES, SIMONE CESARIO 

MACEDO RIBEIRO, FRANCYSLLEY SEBASTIÃO RIBEIRO, NOEMI GALINA 

GUEDES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT3558-A, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo requerido.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com anotação no sistema.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o requerente para, em 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 26 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 94529 Nr: 3548-30.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, para determinar o 

restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio doença NB: 

616.204.868-7 desde a data da cessação indevida (DCB: 23/01/2018), 

bem como, a sua conversão em aposentadoria por invalidez, desde a data 

desta sentença (DIP: 23/11/2018).Outrossim, ante a decisão supra, 

CONCEDO ao requerente ARNALDO ANTONIO DA SILVA, a 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, DETERMINANDO a 

implementação do benefício no prazo de 60 (sessenta) dias, após sua 

comunicação por ofício (CNGC), sob pena de MULTA DIÁRIA, que fixo em 

R$ 100,00 (cem reais). CONDENO o INSS ao pagamento das parcelas 

pretéritas, observando-se eventual prescrição quinquenal.Declaro extinto 

o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC.Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça. Observe-se que os valores deverão ser atualizados 

monetariamente e com juros de mora desde a data em que seria devido 

cada pagamento. Ainda, as condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros 

de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 

9.289/96, art. 1º, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001.Embora tenha sido 

proferida contra a Fazenda Pública, melhor analisando o caderno 

processual e o teor deste “decisum”, esta sentença não se submete ao 

reexame necessário, nos termos do inciso I, do § 3º, do art. 496 do 

CPC.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 23 de novembro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52024 Nr: 593-65.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES JOAQUIM VILELA, CREUZA ROVERSI 

VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO 

- OAB:22657-O/MT, MAURO BOSCO CABRAL - OAB:

 Vistos.

Em atenção ao petitório de Ref. 86, tenho que razão não assiste ao 

executado.

É que, embora o banco exequente tenha sido intimado a se manifestar 
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acerca da avaliação apresentada pelo executado (Ref. 70), deixando, 

entretanto, de se manifestar especificamente, vejo que na Ref. 74 o 

mesmo apresentou manifestação concordando com o auto de avaliação 

do oficial de justiça.

Assim, concordando com a avaliação do oficial de justiça, obviamente, 

embora tacitamente, o banco exequente discorda da avaliação 

apresentada pelo executado.

Portanto, não há se falar em concordância tácita acerca da avaliação 

apresentada pelo executado.

 Lado outro, acerca do pedido de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, formulado pelos executados, diante dos comprovantes juntados à 

ref. 89, defiro o benefício pleiteado, nos termos do artigo 98 do NCPC.

Sem prejuízo, intime-se o perito nomeado na Ref. 81, para que formule a 

proposta de honorários, no prazo estabelecido.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 26 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53564 Nr: 2097-09.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MARIA BRAGATTO, EUCLIDES 

BRAGATTO, DULCINEIA BRAGATTO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26804 Nr: 279-61.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO DOURADO PESCADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11.677/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51229 Nr: 3129-83.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GONÇALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:14.012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11980 Nr: 881-62.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMBERTO JOÃO GUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERDINANDO DI LORETO, ANGELIM GABRIEL 

BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte interessada, para no prazo legal, retirar a Carta Precatória expedida 

para a Comarca de Juscimeira - MT, providenciando sua distribuição, 

preparo, cópias necessárias, diligência de Oficial de Justiça, etc..., 

comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, bem como, com 

base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 R$ - diligência urbana 

para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – diligência rural), impulsiono 

os presentes autos, para intimação da parte interessada, providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça com base nos dados acima 

indicados, devendo ser depositada nos termos do Provimento n.º 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5911 Nr: 1474-33.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIANA TRANSPORTES DE DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS LIQUIDO TRR LTDA, APARECIDO 

DONIZETE PINTO, HERVALDO ROSANO CARDOSO NUNES, BALTAZAR 

CARDOSO DOS SANTOS, LAUDEMIR CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Maria Tomadon 

Romagnoli - OAB:9373 - MT, Luciana Souto Onório Lazzari - 

OAB:9381 - MT, Rafaela Posser - OAB:9509 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412/A, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - 

OAB:15079/MT, WARNER LEITE DE ASSIS - OAB:5.300-AL

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte interessada, para no prazo legal, retirar a Carta Precatória expedida 

para a Comarca de Juscimeira - MT, providenciando sua distribuição, 

preparo, cópias necessárias, diligência de Oficial de Justiça, etc...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48184 Nr: 3470-46.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMDSH, MARCIO JOSÉ HACKBART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25225 Nr: 1616-22.2008.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ELMIRA ROSA DE SOUZA, SIDNEY DE 

SOUZA SOARES, MARILZA LIMA SOARES, MARISVALDA LINA DA 

SILVA, JOSÉ ANTÔNIO SOARES, MARIA LINA PEDROSO, VALTER 

ANTONIO SOARES, MANOEL MESSIAS SOARES, MARIA APARECIDA DE 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 
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OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Espólio de Joana da Costa 

Ferreira Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Local Incerto e Não Sabido

INTIMAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 5(cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 550,23. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40, para recolhimento da 

guia de custas e R$ 136,83 referente a taxa judiciária, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 169/171. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON 

LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item 

taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no 

protocolo geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4883 Nr: 501-78.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

FERRARIN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DONIZETE DA SILVA, ROBERLEIA 

APARECIDA PISTER, BENEDITO PASCHOAL GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841-B, 

JEAN WALTER WAHLLLBRINK - OAB:5658, JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE APARECIDA CAMPOS 

FERNANDES PIRES - OAB:59640/MG, FLÁVIO MULLER - OAB:5841-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 858,47 para 

recolhimento de guia de custas. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 466,91 para recolhimento da guia de custas e 391,56 referente 

a taxa judiciária, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

159/160. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

no valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai 

gerar um boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral da Comarca de Jaciara aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35248 Nr: 2785-73.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PULTRINI FRACAROLLI 

- OAB:12.980/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 5(cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 413,40, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 53. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON 

LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item 

taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no 

protocolo geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30754 Nr: 2827-59.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45552 Nr: 453-02.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARIO VIANA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - OAB:14396-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24460 Nr: 674-87.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERUSA CHAGAS LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCESCO 

CALHEIROS DE LIMA - OAB:M-1585108

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o cálculo judicial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53905 Nr: 2406-30.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAL ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:6.903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMALIA CADONÁ - 

OAB:15942/MT, DIEGO ALOISIO LUFT - OAB:12436/MT, MARCELO 

EDVINO LUFT - OAB:13265/MT

 Vistos etc.

Trata-se de pedido da parte exequente pela transferência de pagamento 

realizado pela parte executada à CDA objeto desta demanda, bem como a 

realização de restrição de circulação de veículos em nome da parte 

executada (fls. 175/187).

Pois bem.

Inicialmente, indefiro o pedido de transferência do pagamento da empresa 

devedora, tendo em vista que este fora realizado junto à Receita Federal, 
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conforme comprovante de fl. 147, restando impossibilitado este Juízo em 

proceder à transferência do montante.

De outra banda, observa-se que a Fazenda Estadual comprovou a 

existência de veículos em nome da parte executada (fl. 182) e, a fim de 

conferir celeridade na prestação de serviços pelo Poder Judiciário, defiro 

o pedido de restrição de circulação dos automóveis, juntando aos autos o 

resultado da consulta sistêmica.

Ainda, intime-se a parte devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicar a localização dos veículos a serem constritos, sob pena de 

incorrer em multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, nos 

moldes do artigo 774, parágrafo único do CPC.

Outrossim, indicada a localização dos bens, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação (§ 1º, art. 845, do CPC), devendo permanecer a parte 

executada como depositária fiel.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos (art. 16, III, Lei n.º 6.830/80), consignando-se 

sendo que, em caso de inércia, prosseguir-se-á com os demais atos 

expropriatórios.

Não efetuada a restrição sistêmica, por ter havido resposta negativa, ou 

não localizados os bens no endereço fornecido pela devedora, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar outros bens 

da parte devedora que possam ser penhorados, sob pena de suspensão 

do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 03 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89655 Nr: 1198-69.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIPLUS IND. E COM. DE PVC LTDA, NILSO 

JOÃO GIACOMELLI, MORGANA GIACOMELLI, MARIANE GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos etc.Dessa forma, indefiro a intervenção da Associação Brasileira 

de Perfis de PVC – AFAP como amicus curiae na presente Ação Civil 

Pública.Por fim, cumpra-se a decisão de Ref. 50.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Jaciara/MT, 27 de novembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 67322 Nr: 1982-17.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO CAMPO LTDA, MOTO RAÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVANILDO JOSÉ FERREIRA, OSVALDINA 

CÂNDIDO FERREIRA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMEIRE SANTOS MONTEIRO 

GONÇALVES - OAB:15701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309/MT, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Inicialmente, retifique-se o polo passivo da demanda excluindo-se a Caixa 

Econômica Federal, em virtude do desmembramento da demanda no Juízo 

Federal e o retorno do feito para prosseguimento com relação aos 

requeridos ADEVANILDO JOSÉ FERREIRA e OSVALDINA CANDIDA 

FERREIRA, conforme juntada de Ref. 43.

De outra banda, verifica-se a determinação de remessa dos autos ao 

CEJUSC para tentativa de conciliação (Ref. 48), porém, a solenidade foi 

realizada sem que sequer o requerido ADEVANILDO JOSÉ FERREIRA 

fosse intimado, pois constou endereço diverso do utilizado para citação do 

mesmo.

Ainda, apesar da audiência de conciliação restar infrutífera (Ref. 72), 

verifica-se que os requeridos formularam proposta de acordo à Ref. 16.

Dessa forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar sobre a proposta formulada pelos demandados.

Em sendo a resposta negativa, intimem-se as partes para em 15 (quinze) 

dias úteis especificarem provas (CPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), 

sugerirem pontos controvertidos e requererem, se caso for, prova pericial 

(CPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, Art. 212).

Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, no 

mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, CPC, retornem-me 

conclusos com anotações para sentença.

Ciência à DPE.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 27 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101807 Nr: 6953-74.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAÍRES RODRIGUES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

petição inicial e, com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do CPC, 

resolvo o mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que 

fixo, de forma equitativa, em R$ 500,00 (§ 8º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil). Entretanto, concedo o benefício processual da gratuidade 

de justiça devendo as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficar 

sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, 

§3º do NCPC.Em caso de interposição de recurso de apelação, dê-se 

ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 dias úteis (§ 1º do artigo 1.010 do CPC). Após, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal, com nossas homenagens.Transitada em 

julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos 

com a devida baixa.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 27 de 

novembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 102021 Nr: 7045-52.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENERALI BRASIL SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO VALTER ALVES DO CARMO, 

FRANCISCO JOSE DO CARMO EIRELI – EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO NICOLAU DE CASTRO - 

OAB:292.121/SP, KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO 

RODRIGUES - OAB:84676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17.595-0/MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT, REMI 

CRUZ BORGES - OAB:3187

 Vistos etc....Dessa forma, acolho a impugnação ao valor da causa, e 

determino que seja retificado o montante atribuído para que passe a 

constar o valor de R$ 141.668,87 (cento e quarenta e um mil seiscentos e 

sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos).De outra banda, quanto à 

ilegitimidade passiva da empresa FRANCISCO JOSÉ DO CARMO EIRELI – 

EPP, argumenta a parte demandada que, apesar do veículo causador do 

sinistro pertencer à supracitada empresa, o corréu FRANCISCO JOSÉ DO 

CARMO EIRELI quem o conduzia, portanto, único responsável e legítimo a 

figurar como réu na ação.De outra face, a parte autora afirma dever 

permanecer na demanda a empresa requerida, devido à responsabilidade 
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solidária no fornecimento do veículo ao corréu.E melhor razão não assiste 

à autora, pois a culpa do proprietário do automóvel é presumida, 

respondendo solidária e objetivamente pelos atos de quem o 

conduziu.....Com isso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.Pois bem. 

Verifico, nada obstante, que as partes são legítimas, capazes e estão bem 

representadas.Ainda, presentes os pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual. Com efeito, DECLARO O 

FEITO SANEADO, fixando como pontos controvertidos a serem 

elucidados: a) ato ilícito praticado; b) a ocorrência do dano; c) nexo de 

causalidade; d) culpa do agente; e) dever de ressarcimento dos 

danos.Sendo assim, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestarem se ratificam as provas já produzidas nos autos ou se 

desejam produzir outras, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento (CPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), bem como, sugerirem 

pontos controvertidos e requererem, se caso for, prova pericial (CPC, 

Arts. 369, 405, 464 e CC, Art. 212).Sendo requerida a produção de prova 

testemunhal, as partes devem, no mesmo prazo, apresentar rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão.....Às providências.Jaciara/MT, 27 de 

novembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102720 Nr: 7480-26.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GENICREI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34474 Nr: 2030-49.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLY CABRAL, ARNILDO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A TRIUNFAL CALÇADOS E CONFECÇÕES N. - 

CUZINATTO ALLI, SALIM MOHAMED ALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISMAR RIBEIRO - 

OAB:10383-B/MT, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90748 Nr: 1744-27.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88858 Nr: 814-09.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRICA FABIANA FAVARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ANTONIO ORSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL'AGNOL FINATO 

- OAB:10084, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - OAB:12098/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80405 Nr: 2378-57.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO SÃO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA ELEONORA CATHARINO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85108 Nr: 4722-11.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDA, ADA, DJDA, PDAM, CDA, ADA, DDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO - 

OAB:10.919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - 

OAB:MT 3.981, Sival Pohl Moreira de Castilho Filho - OAB:6174/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86906 Nr: 5568-28.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA ANTONIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE 

SOUZA - OAB:16715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69890 Nr: 11836-35.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR GOMES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED PARANÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES CABRAL BISPO 

FERREIRA - OAB:35097

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89743 Nr: 1242-88.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA FERREIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES PANORAMA LTDA, 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO - 

OAB:22657-O/MT, MAURO BOSCO CABRAL - OAB:8878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:14266/B, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54702 Nr: 3140-78.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETES CATARINA DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

- Aderzio Ramires de Mesquita - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão e Petição 

retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 59047 Nr: 2805-25.2014.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLACIDE FERNANDES CÉZAR, MARIA JÚLIA 

FERNANDES CÉZAR, MARIA OZETE FERNANDES CEZAR, LUCIANO 

CARDOSO MEDEIROS CEZAR, MARCIA CARDOSO MEDEIROS CEZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ PROENÇA DA SILVA, CIPA LTDA 

- COLONIZADORA INDUSTRIAL PASTORIO E AGRÍCOLA, NAVARRO DA 

COSTA FERREIRA, ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, 

ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA, ESPÓLIO DE CARIOLANDO DE 

ASSUMPÇÃO, MÁRCIO ROBERTO FERREIRA, MARCIO RUIZ FERREIRA, 

SÔNIA FERREIRA VALVERDE MATTOS, RAQUEL MORAES MADUREIRA, 

Milton da Costa Ferreira Junior, VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA, 

ESPOLIO DE PAULO BONAFÉ FERREIRA, CELIA FERREIRA FRÓES, VERA 

LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO FERREIRA, SILMARA 

FERREIRA DE CASTRO, ESPOLIO DE CLEONICE BONAFÉ FERREIRA, 

ESPOLIO DE SILAS TERCIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:14396-A/MT

 Vistos.

Em atenção a determinação contida no despacho inicial, manifeste-se o 

Ministério Público.

Após, conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003357-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ENI LIZANE HERMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Assim, verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 

319 do NCPC, bem como foi observada a determinação posta no Art. 320 

do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no Art. 330 do NCPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial e sua emenda. Assim, retifique-se 

o valor da causa. Defiro também, em sede liminar, a exibição de 

documento pela requerida, o que faço com esteio no contido no Art. 396 

do NCPC. Cite-se a parte ré para que exiba todos os documentos em nome 

da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, quais sejam, a data de 

ingresso na rede e a que título (partner, divulgador AdFamily, divulgador 

AdCentral), bem como as datas e valores pagos e recebidos enquanto a 

parte requerente permaneceu na rede, declinando, inclusive, a que título 

os referidos valores foram pagos e recebidos, juntando, para tanto os 

extratos comprobatórios, bem, ainda, quantas contas VOIP Telexfree 

foram ativadas e quantas serão restituídas aos devedores, a qual deverá 

observar, com rigor, tudo que ficou estabelecido na parte dispositiva da 

sentença proferida na ação coletiva, no item B e seus subitens, inclusive 

no que diz respeito às deduções (subitens “B4 e B5”) e forma de 

atualização (subitens “B5 e B6”). Lado outro, é cediço que para início da 

fase de liquidação de sentença mostra-se imperiosa a intimação da parte 

executada acerca dos cálculos apresentados. Daí porque não há falar-se, 

neste momento, em oficiar ao juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Rio 

Branco/AC para a habilitação de crédito, senão após liquidada a sentença, 

com o cálculo homologado. Diante do exposto, INTIME-SE a parte 

executada nos termos do artigo 510 do novo Código de Processo Civil, 

para, no mesmo prazo, manifeste-se nos autos acerca dos cálculos 

apresentados. Apresentada a documentação, intime-se a parte autora. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Jaciara - MT, 27 de novembro de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002845-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEC FAUSTINO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - MT16834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002845-48.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

VALDEC FAUSTINO DA COSTA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por VALDEC FAUSTINO DA 

COSTA em desfavor de BANCO BMG S/A, partes devidamente 

qualificadas nos autos. Afirma a parte autora que contratara empréstimo 

consignado sob nº 206.531.008 para adimplemento em 40 (quarenta) 

parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 91,32 (noventa e um reais 

e trinta e dois centavos), descontado diretamente em sua folha de 

pagamento, com início em 01/2014 e término em 04/2017, aduzindo já ter 

adimplido integralmente o débito. Ocorre que o requerente foi surpreendido 

com a negativação de seus dados referente ao mesmo contrato, datada 
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de 02/2014 no valor de R$ 3.561,48 (três mil quinhentos e sessenta e um 

reais e quarenta e oito centavos). Dessa forma, requer o deferimento da 

tutela antecipada para que seus dados sejam retirados dos órgãos 

protetivos, bem como, o réu se abstenha de cobrar o débito discutido 

neste demanda. No mérito, requereu a procedência de seu pleito e a 

condenação do réu ao custeio das verbas sucumbenciais. Com a inicial 

vieram documentos. Determinada a comprovação de sua hipossuficiência 

e a correção do valor dado à demanda, adveio a emenda da inicial à ID 

16537165. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. I – Do pedido 

de concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. 

Sobre a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada (Art. 

300, “caput” e §3º do CPC), desfilam os denodados Fredie Didier Jr., Paula 

Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito 

Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, 

Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 

13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 

2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, verbis: “A principal finalidade da tutela 

provisória é abrandar os males do tempo e garantir a efetividade da 

jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, para redistribuir, em 

homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do processo, 

conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é inexorável que 

o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja repartido entre as 

partes, e não somente o demandante arque com ele. Esta é a tutela 

antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela provisória’. A tutela 

provisória confere a pronta satisfação ou a pronta asseguração. A 

decisão que concede tutela provisória é baseada em cognição sumária e 

dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida (satisfativa ou cautelar). 

Por ser provisória, será substituída por uma tutela definitiva, que a 

confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o autor José 

Miguel Garcia Medina, em comentário ao art. 300, do CPC, notadamente na 

Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com Remissões e Notas 

Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código de Processo Civil 

Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 16.03.2015, Revista 

dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos efeitos da tutela em 

ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. Admite-se a 

antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, inclusive 

declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria declaração ou 

constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou constitutiva.” Pois 

bem. Os documentos acostados aos autos indicam a probabilidade do 

direito invocado, pois, confirmam-se os descontos realizados na conta 

corrente do requerente pelos Holerites de ID 16350076 e ID 16350080, 

evidenciando, assim, a relação jurídica havida entre as partes por meio do 

contrato de nº 206.531.008. Ainda, há perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, pois há comprovação da negativação dos 

dados do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, relativo ao 

mesmo contrato anteriormente quitado no valor de R$ 3.561,48 (três mil 

quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos), ensejando, 

sobremaneira, prejuízo nas relações negociais e comerciais com 

instituições financeiras e demais estabelecimentos empresariais da 

cidade. Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão 

com relação à parte requerida, tendo em vista que a medida poderá ser 

revogada a qualquer tempo, inclusive, após a triangularização processual. 

Desta forma, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência 

antecipada para determinar que a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) 

dias, providencie a retirada dos dados do requerente VALDEC FAUSTINO 

DA COSTA dos órgãos de proteção ao crédito, bem como, se abstenha de 

realizar cobranças relativas ao débito discutido nesta demanda referente 

ao contrato nº 206.531.008, até decisão final. Para o caso de 

descumprimento da decisão, fixo multa diária de R$ 100,00 (cem reais) – 

Art. 297 do CPC. II – Da decisão inicial de conteúdo positivo. Verifica-se 

que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no Art. 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos do Art. 98 do CPC. Remetam-se os autos ao CEJUSC 

para designação de audiência conciliatória. Cite-se a parte ré para que 

compareça à audiência designada, acompanhada de advogado, bem como 

para apresentar contestação, havendo de ser observado, se for o caso, o 

inciso II e o §1º do Art. 335, ambos do CPC. Havendo desinteresse pela ré 

na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC, §6º do Art. 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou da ré à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do Art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela autora (Art. 344 do CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Jaciara/MT, 27 de novembro de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002925-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA RAQUEL RUGERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DA COSTA VALERIO OAB - MT23066/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCE RUGERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002925-12.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

LEILA RAQUEL RUGERI REQUERIDO: DULCE RUGERI Vistos etc. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de processo Civil. Não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 

330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial. Nomeio inventariante LEILA RAQUEL RUGERI, que 

prestará compromisso em cinco dias úteis (Art. 617, parágrafo único do 

CPC) e primeiras declarações nos 20 (vinte) dias úteis subsequentes, nos 

termos do artigo 620 do CPC. Após, seja efetuada a citação dos herdeiros, 

conforme art. 626, §1º, do CPC. Intime-se a Fazenda Pública Federal, 

Estadual e Municipal, dos termos deste inventário, atentando-se para o 

disposto no § 4º, do art. 626, do Estatuto Processual Civil. Após, oficie-se 

o DETRAN, INDEA e o Cartório de Registro de Imóveis, a fim de que 

informem se há bens em nome da falecida. Com a vinda das respostas, 

sejam avaliados os bens existentes, expedindo-se mandado de avaliação 

de todos os bens do inventário. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 27 de novembro 

de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001380-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO ROBERTO BOMFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação ao requerente, para no prazo 

legal, apresentar impugnação à contestação e manifestar acerca do laudo 

pericial e, ao requerido, para no prazo legal, manifestar acerca do referido 

laudo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60068 Nr: 3315-38.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA FRANCISCO MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª 
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Instância e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9654 Nr: 232-34.2002.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILBENE FARIA BORGES DA SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:MT 3727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208 - A - MT

 Certifico e dou fé que, a parte autora devidamente intimada não se 

manifestou acerca do laudo pericial. Certifico mais que, a parte requerida 

deixou decorrer o prazo solicitado sem qualquer manifestação acerca do 

laudo pericial. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33904 Nr: 1461-48.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVA MEDRADO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30936 Nr: 2941-95.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição de fls. 143 e requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48762 Nr: 442-36.2012.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJDADR, GAR, LVR, JBDCR, AM, ADCR, SDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 442-36.2012.811.0010

Código 48762

VISTOS ETC,

Intime-se a inventariante na pessoa de sua advogada para, no prazo de 

10 (dez) dias, acostar aos autos as certidões negativas das Fazendas 

Públicas, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III do CPC).

Escoado o prazo, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 26 de novembro de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 82891 Nr: 3648-19.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Fernandes Coimbra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3648-19.2016.811.0010

Código 82891

 VISTOS ETC,

Ante a constatação de corrompimento do arquivo de mídia digital da 

audiência instrutória realizada no dia 22/11/2018, DESIGNO nova audiência 

para o dia 13 de dezembro de 2018 às 13h45min.

Intime-se o patrono da autora para que compareça ao ato acompanhado 

das testemunhas arroladas.

Cumpra-se, com urgência.

Jaciara–MT, 23 de novembro de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 102607 Nr: 7436-07.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 7436-07.2017.811.0010

Código nº. 102607

VISTOS ETC,

Intime-se a parte autora pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos, sob pena de extinção (art. 485, inciso III,§1º do 

CPC).

Nada postulado, certifique-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 26 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 102288 Nr: 7196-18.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA 

- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 7196-18.2017.811.0010

Código nº. 102288

VISTOS ETC,

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

nos autos, sob pena de extinção (art. 485, inciso III,§1º do CPC).

Nada postulado, certifique-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 26 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva
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 Cod. Proc.: 79087 Nr: 1835-54.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA SILVA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1835-54.2016.811.0010

Código nº. 79087

VISTOS ETC,

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção (art. 485, inciso III,§1º do 

CPC).

Nada postulado, certifique-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 26 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 102606 Nr: 7435-22.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 7435-22.2017.811.0010

Código nº. 102606

Requerente: Leonilda Marques da Silva

 Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

 VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por Leonilda 

Marques da Silva, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

qualificado nos autos.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à 

fase instrutória.

Defiro o pedido de prova testemunhal.

Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de 

março de 2019, às 14h00min.

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurada especial da autora 

e a carência no período legalmente exigido.

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e 

na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do NCPC.

Rol de testemunhas apresentado na inicial.

Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do NCPC, que preceitua 

caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 26 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 73033 Nr: 12841-92.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJAIR GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 Processo nº 12841-92.2015.811.0010

Código n. 73033

Requerente: Dejair Gomes da Silva

Requerido: Banco Gmac S/A

VISTOS ETC,

Declaro-me suspeito no presente feito a partir da presente data, com 

fundamento no art. 145, §1°, do Código de Processo Civil.

Remetam-se os autos ao meio substituto legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 27 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 18483 Nr: 3134-52.2005.811.0010

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASANOVA & CASANOVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZ PESCE RUSSO - 

OAB:21.585, JACK IZUMI OKADA - OAB:90393 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOÃO DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:6232/MT, JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4.945-OAB/MT, KATIUCY ALBUQUERQUE - OAB:4641, 

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - OAB:12223/MT, RICARDO 

PORTEL MARTINS - OAB:9363, TADEU TREVISAN BUENO - 

OAB:6212/MT

 Processo nº 3134-52.2005.811.0010

Código 18483

VISTOS ETC,

DEFIRO o pedido de penhora online, com fulcro no art. 854, do CPC, e em 

consequência, determino a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BACENJUD para o bloqueio on line de valores depositados em 

contas bancárias da parte executada até o montante do débito 

exequendo.

 Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se como termo 

dela o protocolo emitido pelo sistema BacenJud, que será juntado aos 

autos.

Os autos deverão autos permanecer em Gabinete conforme estabelecido 

na CNGC.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 26 de outubro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 18483 Nr: 3134-52.2005.811.0010

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASANOVA & CASANOVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZ PESCE RUSSO - 

OAB:21.585, JACK IZUMI OKADA - OAB:90393 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOÃO DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:6232/MT, JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4.945-OAB/MT, KATIUCY ALBUQUERQUE - OAB:4641, 

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - OAB:12223/MT, RICARDO 

PORTEL MARTINS - OAB:9363, TADEU TREVISAN BUENO - 

OAB:6212/MT

 Processo nº 3134-52.2005.811.0010

Código 18483

VISTOS ETC,

Realizada a tentativa de bloqueio via BacenJud, este restou infrutífero, 

uma vez que não foi encontrado saldo bancário nas contas bancárias da 

parte executada.

Após, em consulta aos sistemas RenaJud e InfoJud, procedi a restrição 

acerca da transferência de 01 (um) veículo de propriedade do executado, 
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contudo, não foi possível obter as suas últimas declarações de 

rendimentos, conforme espelhos anexos.

Assim, diante da impossibilidade de acesso deste magistrado ao sistema 

SerasaJud, DETERMINO a expedição de ofício ao Serasa e SPC para a 

inclusão da parte executada nos cadastros de proteção ao crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 27 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003155-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFO LOGS LTDA - EPP (REQUERENTE)

MARIA CRISTINA FERRARI OLIVEIRA (REQUERENTE)

FABIO LUIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003155-54.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

TRIUNFO LOGS LTDA - EPP, FABIO LUIZ DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA 

FERRARI OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A VISTOS ETC, 

Triunfo Logs Ltda Epp, Fabio Luiz de Oliveira e Maria Cristina Ferrari 

Oliveira opõem Embargos à Execução em face do Banco Bradesco S.A, 

almejando inicialmente a concessão do benefício da gratuidade da justiça. 

É o relato necessário. Decido. Indefiro o pedido de gratuidade da justiça. 

Isso porque não visualizo os requisitos necessários à concessão do 

benefício pleiteado pelos embargantes. Como é cediço, a pessoa jurídica 

deve comprovar o estado de miserabilidade para fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já pacificou o tema, 

verbis: “O pedido de justiça gratuita de pessoa jurídica de direito privado 

deve ser acompanhado de detalhada comprovação da efetiva 

insuficiência de recursos. Precedentes.” (STF – AI 673934 AgR, Rel. Min. 

Ellen Gracie, 2ª T., j. 23/06/09, DJe-148 06/08/09). No mesmo sentido: Rcl 

1905 ED-AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 

15/08/2002, RE 192715 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda 

Turma, julgado em 21/11/2006. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso mantém idêntico posicionamento: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE gratuidade DA 

justiça – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE 

DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INDEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. A gratuidade da 

justiça para PESSOAs JURÍDICAs é permitida no ordenamento jurídico, 

desde que a empresa comprove, por meio de documentos incontestáveis, 

não possuir condições de arcar com o ônus. (AI 14919/2014, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/07/2014, Publicado no DJE 28/07/2014)” 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - pessoa jurídica – MICROEMPRESA - INDEFERIMENTO – PERFIL 

ECONÔMICO E FINANCEIRO QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DA 

LEI Nº 1.060/50 – SÚMULA 481 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Consoante entendimento consolidado pelo STJ na Súmula n. 

481, é possível o deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica 

que comprove a impossibilidade de arcar com as custas do processo. 

Hipótese em que a empresa agravante não demonstrou encontrar-se em 

situação que caracterize hipótese de concessão do benefício à pessoa 

jurídica. (AI 67196/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 

12/05/2017)” “PESSOA JURÍDICA - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - 

CRITÉRIO OBJETIVO FIXADO PELO MAGISTRADO – DECISÃO MANTIDA. 

Incumbe ao juiz no uso de suas atribuições administrativas, fixar 

parâmetros para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com o fim 

de se evitar sua utilização inadequada e abusiva, por quem em verdade 

não necessita. Para a pessoa jurídica receber os benefícios da justiça 

gratuita, deve apresentar prova real de sua incapacidade de pagar as 

custas do processo.” (TJMT – 5ª Câm. Cível – Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha – julgado em 23/06/2010). No presente caso, não há 

qualquer prova de que a pessoa jurídica embargante esteja em situação 

de miserabilidade que lhe impeça de recolher as custas processuais. 

Noutra banda, a mesma condição de incapacidade de recolhimento das 

custas judiciais não restou demonstrada pelos demais embargantes, 

considerando, nesse sentido, o vultoso valor em torno do contrato firmado 

com o banco embargado e demais contratos bancários firmados com 

outras instituições financeiras, conforme se observa pelo sistema Apolo 

(códigos 95954, 111148, 110743 e 107579). Portanto, em vista da 

ausência de elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento 

dos requisitos para a concessão do benefício almejado, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita aos embargantes. Pelo exposto, intimem-se os 

embargantes, na pessoa de seu advogado (a), para que comprovEM o 

recolhimento das custas de distribuição no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, na forma do 

artigo 290 do Novo Código de Processo Civil. Não havendo manifestação 

no prazo retro, certifique-se. Após, conclusos para ulterior deliberação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 26 de novembro de 2018. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115726 Nr: 3663-17.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELLE MARTINS AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O, Ruraldo Nunes Monteiro Filho - 

OAB:23.748 - MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do réu(é) GISELLE MARTINS AMARAL para, no 

prazo de 10 (dez) dias, RESPONDER ÀS ACUSAÇÕES POR ESCRITO DE 

ACORDO COM INTEIRO TEOR DA DENUNCIA, tendo em vista a certidão do 

oficial de justiça de ref. 14 dos autos, aonde o(a) indiciado(a) informou 

que tem advogado constituído na pessoa do(a) Dr. Christian Massayoshi 

Benites Koyama.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 26 de novembro de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78142 Nr: 1530-70.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON ROMARIO LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEITON ROMARIO LIMA DOS SANTOS, 

Cpf: 05709832154, Rg: 2644366-0, Filiação: Benedita Pereira de Lima e 

Clecio dos Santos, data de nascimento: 02/06/1994, brasileiro(a), natural 

de Maceio-AL, convivente, Telefone 66-99677-1236. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 
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CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA-MT. TC n.º 1530-70.2016.811.0010 

(78142) SIMP: 001013-037/2016. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta 

subscreve, vem respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E 

N Ú N C I A contra CLEITON ROMÁRIO LIMA DOS SANTOS, brasileiro, 

convivente, serviços gerais, filho de Clecio dos Santos e Benedita Pereira 

de Lima, nascido em 02/06/1994, natural de Maceió/AL, com endereço na 

Rua 04, nº No dia 02 de Abril de 2016, por volta das 18h00min., no Jardim 

São Nicolau nesta cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado CLEITON 

ROMÁRIO LIMA DOS SANTOS, com consciência e vontade, dirigiu veículo 

em via pública, pondo em perigo a segurança alheia, sem capacete, sem 

Carteira Nacional de Habilitação ou permissão. Consta nos autos que a 

polícia militar ao fazer rondas diárias se deparou com o denunciado em um 

veículo motocicleta, Honda, cor azul, placa JZR-3553 de São Pedro da 

Cipa-MT, sem capacete e que ao avistar a polícia abriu fuga, pilotando em 

alta velocidade, portanto, colocando a sua vida e a de terceiros em risco. 

Em seguida a polícia militar recebeu denúncia anônima de que o 

denunciado estava andando a pé, momento em que o viram, abordaram e 

ao fazer a revista encontraram a chave da motocicleta em seu bolso. A 

polícia militar ao solicitar a CNH do inquirido, este disse que não possui. 

Então foi conduzido até a Delegacia. Diante do exposto, o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso denuncia CLEITON ROMÁRIO LIMA DOS 

SANTOS, como incurso nas disposições do artigo 298, inciso III do Código 

Brasileiro de Trânsito e artigo 34 e 32 da Lei de Contravenções Penais, 

razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e 

autuada, citando-o para apresentar resposta preliminar e se ver 

processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, 

devendo ao final ser condenado. Requer-se, por fim, a intimação das 

testemunhas abaixo arroladas para oportuna oitiva, sob as penas da lei. 

Jaciara, 16 de Abril de 2018. FÁBIO PAULO DA COSTA LATORRACA. 

Promotor de Justiça

Despacho: Vistos.Trata-se de denúncia promovida pelo Ministério Público 

Estadual em face de CLEITON ROMÁRIO LIMA DOS SANTOS, como 

incurso nas disposições do artigo 298, inciso III do Código Brasileiro de 

Trânsito e artigo 34 e 32 da Lei de Contravenções Penais.Presentes 

indícios suficientes de autoria e materialidade, RECEBO A DENÚNCIA em 

todos os seus termos e para todos os efeitos.Cite-se o réu para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do 

CPP).Consigne-se no mandado que, na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A).Deverá o réu ser indagado 

se tem condições de constituir advogado nos autos, ou se pretende a 

nomeação de advogado dativo. Deve ser advertido, ainda, que, não 

apresentada à resposta no prazo legal, será nomeado defensor para 

oferecê-la (CPP, art. 396-A, § 2º). Fica desde já nomeada a Defensora 

Pública atuante nesta Comarca quando o acusado afirmar não possuir 

condições para contratar um advogado e/ou quando deixar transcorrer o 

prazo legal sem se manifestar.Apresentada a defesa, tornem 

imediatamente conclusos para análise das circunstâncias do art. 397 do 

CPP e, se for o caso, para designação de audiência de instrução (art. 399 

do CPP).Antes, porém, atenda-se integralmente o requerido na cota 

ministerial.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jader Gomes de Freitas, 

digitei.

Jaciara, 14 de novembro de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93387 Nr: 3001-87.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO FRAZÃO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTÔNIO FRAZÃO DE ARAUJO, Rg: 

34161794-6, Filiação: Terezinha Frazãode Araujo e Domingos Miranda de 

Araújo, data de nascimento: 29/11/1971, brasileiro(a), natural de 

Timbiras-MA, solteiro(a), Telefone 66-98129-7578. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 03ª 

VARA DA COMARCA DE JACIARA, IP N.º 3001-87.2017 (93387). SIMP: 

001024-037/2017. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra ANTÔNIO FRAZÃO DE ARAÚJO, vulgo “FRAZÃO”, brasileiro, 

solteiro, operador de máquinas, filho de Domingos Miranda de Araújo e 

Terezinha Frazão de Araújo, nascido em 29/11/1971, natural de 

Timbiras/MA, residente e domiciliado na Rua Tocantins, n° 225, Bairro 

Santo Antônio, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, pela prática do 

seguinte fato delituoso: No dia 23 de abril de 2017, por volta das 

23h50min., neste município e Comarca de Jaciara, o denunciado ANTÔNIO 

FRAZÃO DE ARAÚJO, vulgo “FRAZÃO”, com consciência e vontade, 

conduziu o veículo Fiat Uno, Placas NJK – 8416, com sua capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tendo em vista os 

sintomas declarados pelos policias que realizaram sua prisão (Auto de 

Constatação de f. 15/19), bem como confissão do próprio denunciado e 

teste de etilômetro. Consta dos autos que na data dos fatos, policiais 

rodoviários federais atenderam a um acidente de trânsito sem vítimas na 

BR- 364, KM 371, onde constataram que um dos motoristas era o implicado 

Antônio. Em seguida, os policiais constataram nitidamente que o 

denunciado tinha ingerido bebida alcoólica antes de conduzir seu veículo, 

pois ele demonstrou sinais claros de embriaguez, quais sejam, 

dificuldades na fala, olhos avermelhados e desequilíbrio, entre outros, 

sendo que após ser submetido ao teste do etilômetro, constatou-se a 

presença de 0,726 mg/l de álcool no organismo do denunciado, conforme 

f. 18 dos autos. Por fim, uma vez inquirido, o denunciado confessou que 

estava ingerindo bebidas alcoólicas antes de dirigir. Diante do exposto, o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ANTÔNIO FRAZÃO 

DE ARAÚJO, vulgo “FRAZÃO” como incurso nas disposições do artigo 

306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual requer seja a 

presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para se ver 

processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, 

devendo ao final ser condenado. Requer-se, por fim, a intimação das 

testemunhas abaixo arroladas para oportuna oitiva, sob as penas da lei. 

Jaciara, 29 de maio de 2017. JOSÉ JONAS SGUAREZI JUNIOR. Promotor 

de Justiça

Despacho: Vistos em correição.Processo em ordem, aguardando 

impulsionamento por certidão.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jader Gomes de Freitas, 

digitei.

Jaciara, 14 de novembro de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59510 Nr: 3084-11.2014.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS SOARES, Cpf: 00589003143, 

Rg: 1557650-7, Filiação: Joaquim Alves do Nascimento e Laudelina 

Francisca Soares, data de nascimento: 09/07/1981, brasileiro(a), natural 

de São Pedro da Cipa-MT, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local 
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incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR CARLOS SOARES, devidamente qualificado, como incurso no 

artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal e, por conseguinte, 

declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do tipo previsto no artigo 28, cabeça, da 

Lei Federal nº 11.343/2006, nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira 

figura, do Código Penal, c/c artigo 30, da Lei Federal nº 

11.343/2006.Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código 

Penal, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie, não 

havendo excessos a considerar; é possuidor de maus antecedentes, uma 

vez que registra cinco condenações definitivas, conforme se depreende 

da FAC, que se encontra encartada nos autos. No entanto, apenas uma 

delas teve o seu trânsito em julgado anteriormente aos fatos que se 

apuram nestes autos, razão pela qual valoro como reincidência; não há 

dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela 

qual não deve sopesar em seu desfavor; não há dados concretos para se 

aferir a personalidadedo réu, razão pela qual deixo de valorá-la em 

desfavor do réu; o motivo do crime é próprio do tipo, nada tendo a valorar; 

as circunstâncias em que ocorreu o delito são graves, porém, próprias do 

tipo, nada tendo a valorar; as consequências do crime possuem 

exacerbada gravidade social, porém próprias do tipo, nada tendo a 

valorar; a vítima não contribuiu para o crime. Analisando as circunstâncias 

judiciais, doso a pena para o crime de dano qualificado ao patrimônio 

público em 06 (seis) meses de detenção e multa.Concorrem a agravante 

da reincidência e a atenuante da confissão, que em razão de posição 

jurisprudencial dos Tribunais Superiores, tenho que ambas devem ser 

compensadas, razão pela qual mantenho a pena no patamar fixado. Neste 

sentido: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA 

(ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E 

REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na 

segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da 

confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso 

especial provido. (STJ, REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS 

JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013). O 

Superior Tribunal de Justiça, assim como parte das doutrinas, entende que 

a atenuante da confissão espontânea configura circunstância 

preponderante, por relacionar-se à personalidade do agente, podendo 

esta ser compensada com a agravante da reincidência.Não concorrem 

causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno a 

pena anterior dosada como definitiva.A pena de multa guarda a devida 

proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa 

guarda a devida relação com a situação financeira do réu, razão pela qual 

arbitro a pena de multa em 10 (dez) dias-multas, fixando o valor do dia 

multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, 

devidamente corrigido.Tendo em vista a reincidência do sentenciado, com 

fundamento no artigo 33, § 2°, “c” e § 3º, do Código Penal, o réu deverá 

iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME 

SEMIABERTO.Em razão do não preenchimento do requisito previsto no 

inciso II do artigo 44 do Código Penal, deixo de aplicar a substituição da 

pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.Outrossim, deixo de 

aplicar o instituto da suspensão condicional da pena, em razão de o 

acusado ser reincidente, nos termos do artigo 77, I e II, do Código 

Penal.Com fundamento no artigo 387, parágrafo único, do CPP concedo ao 

réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a pena aplicada, bem 

como por não existirem motivos ponderosos a custodia preventiva.Deixo 

de aplicar o disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, uma 

vez que não possui pedido neste sentido. Por derradeiro, condeno o réu 

ao pagamento das custas processuais.Oportunamente, após o trânsito em 

julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:1)Expeça-se 

guia de execução penal do réu;2)Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral 

deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida 

identificação, para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, 

parágrafo 2º, do Código Eleitoral c/c 15, III, da Constituição Federal de 

1988;3)Oficie-se ao órgão responsável pela estatística criminal, bem 

como, à POLITEC e a INFOSEG;4)Proceda-se ao recolhimento da multa 

aplicada em 10 (dez) dias do trânsito em julgado, conforme artigo 50, do 

Código Penal e artigo 686 do CPP;5)Procedam-se as demais anotações e 

comunicações de estilo;Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jader Gomes de Freitas, 

digitei.

Jaciara, 14 de novembro de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96848 Nr: 4614-45.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Jonas Sguarezi Junior - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GABRIEL ALVES DE LIMA, Rg: 

42.171.729-4, Filiação: Maria Glória de Lima, data de nascimento: 

16/09/1986, brasileiro(a), natural de Presidente Prudente-SP, casado(a), 

protético. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra GABRIEL ALVES DE LIMA, brasileiro, natural de Presidente 

Prudente/SP, solteiro, protético, filho de Maria Glória de Lima, residente e 

domiciliado na Rua José Rufino da Silva, nº 432, Centro, ou na Rua Carlos 

Teixeira, nº 21, ambos na Cidade de Pirapozinho/SP, pela prática do 

seguinte fato delituoso: Nos meses de dezembro de 2014, janeiro de 2015 

e fevereiro de 2015, neste município e Comarca de Jaciara/MT, o 

denunciado GABRIEL ALVES DE LIMA, com consciência e vontade, 

deixou, sem justa causa, de prover a subsistência de sua filha menor de 

18 anos, ora vítima, Emanuelly Marcelina Galindo de Lima, faltando ao 

pagamento de pensão alimentícia judicialmente fixada. De acordo com as 

cópias que seguem em anexo, apesar de condenado pelo juízo da 3ª Vara 

desta Comarca a pagar pensão alimentícia à vítima, sua filha, no importe de 

30% (trinta por cento) do salário mínimo (Processo n.º 835-58.2012 - 

Código 49119 , Comarca de Jaciara/MT), o denunciado não cumpriu 

integralmente com suas obrigações no período acima aprazado. Em razão 

disso, a vítima, representada por sua genitora, Sra. Ana Claudia Marcelina 

Galindo, ingressou com um processo de execução de alimentos, visando o 

recebimento dos valores não pagos. Todavia, apesar de devidamente 

citado da ação, o incriminado não efetuou o pagamento da dívida, e sequer 

apresentou justificativa para o atraso. Portanto, o denunciado deixou 

intencionalmente de prover os recursos necessários para a subsistência 

de sua filha Emanuelly Marcelina Galindo de Lima por reiteradas vezes, 

deixando claro seu dolo de abandono material de sua prole. Diante do 

exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia GABRIEL 

ALVES DE LIMA como incurso nas disposições do artigo 244, caput, do 

Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, 

registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta preliminar (art. 

396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos 

processuais, tudo com observância das regras insculpidas no art. 394 e 

seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final serem 

condenado. Requer-se, por fim, a intimação da testemunha abaixo 

arrolada para oportuna oitiva, sob as penas da lei. Rol de testemunha: 01. 

Ana Claudia Marcelina Galindo, genitora da vítima. Jaciara, 29 de junho de 

2017. JOSÉ JONAS SGUAREZI JUNIOR Promotor de Justiça

Despacho: Vistos.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas 

de localização e citação pessoal do acusado GABRIEL ALVES DE LIMA 

conforme certidão apresentada nos autos, defiro o requerimento 

ministerial (ref. 23).Cite-se o acusado via edital, nos termos do artigo 361 

do Código de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 21 de novembro de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110214 Nr: 1264-15.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ACACIO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, 

Cpf: 60175900302, Rg: 032541262007-2, Filiação: Isabel Rodrigues 

Carvalho e José da Conceição, data de nascimento: 05/12/1988, 

brasileiro(a), natural de Tuntum-MA, convivente, serviços gerais, Telefone 

(66) 984190903. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por seu Promotor de Justiça subscrevente, no uso das suas 

atribuições conferidas por Lei, e com suporte fático nos inclusos autos em 

epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA contra: 

ACACIO Carvalho da Conceição, brasileiro, convivente, serviços gerais, 

filho de José da Conceição e Isabel Rodrigues Carvalho da Conceição, 

nascido em 05/12/1988, natural de Tuntum/MA, residente e domiciliado na 

Rua Irapuru, nº 587, Bairro Jardim Nova Jaciara, nesta cidade e Comarca 

de Jaciara, pela prática do fato delituoso a seguir descrito: Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso Promotoria de Justiça de Jaciara/MT 

FATO: ESTUPRO DE VULNERÁVEL Consta do incluso procedimento 

policial, que na data de 16/12/2017, por volta das 13h, nesta cidade e 

Comarca de Jaciara, o denunciado ACACIO, com consciência e vontade, 

praticou conjunção carnal e atos libidinosos diversos com a vítima 

Emanuely Souza Costa, de apenas 03 (três) anos de idade à época dos 

fatos. HISTÓRICO DOS FATOS Consta no inquérito policial que na data 

supracitada Adrieli (depoimento em fl. 28 do IP.), mãe da vítima, foi fazer 

aula de habilitação, deixando sua filha aos cuidados de Maria Nilza, avó de 

Emanuely, que por sua vez estavam acompanhadas de Lidiel, amigo de 

Adrieli. A propósito, o denunciado ACACIO residia no mesmo terreno que a 

vítima, em razão de ser inquilino de Adrieli, sendo de costume a vítima 

brincar com os enteados do inquirido. Dessa forma, a avó de Emanuely foi 

dar banho nela, momento em que esta chorou de dor ao lavar a sua 

genitália; diante disso, Maria Nilza perguntou o que havia acontecido, e 

vítima respondeu “o homem pegou”; ao ser questionada de qual homem 

havia pego, ela disse “ o home lá” e apontou em direção a casa de 

ACACIO. Ademais, Lidiel (depoimento fls. 07/08), ao ouvir o que estava 

acontecendo, foi até Maria Nilza, de forma a ajudá-la, perguntou as 

mesmas coisas a menor e obteve o mesmo resultado. Por sua vez, a avó 

da vítima foi olhar a genitália da menor, momento em que constatou um 

corte entre os grandes lábios e pequenos lábios, e sangramento. Em 

virtude do exposto, a vítima foi levada ao hospital, onde foi submetida a 

exame clínico pelo médico Emerson Ramos Moraes (ficha de atendimento 

ambulatorial fls. 19/20). Sendo que mais tarde foi efetuado Exame de 

Constatação de violência sexual (nº 179.c.2017, em fls. 38/41). A polícia 

militar ao obter conhecimento do ocorrido foi até a residência do 

denunciado para efetuar a sua prisão. Pelo exposto, DENUNCIO: * ACACIO 

Carvalho da Conceição, já qualificado, como incurso nas penas do artigo 

217-A do Código Penal. Requer-se, ademais: a) que a denúncia seja 

recebida e processada pelo rito ordinário; b) que o denunciado seja citado 

para apresentar resposta à acusação, querendo; c) que sejam intimadas 

as testemunhas abaixo arroladas; d) ao final, que o denunciado seja 

condenado pelo delito que praticou, julgando-se procedente a presente 

denúncia. ROL DE TESTEMUNHAS: 01 – Roniclei Alves da Rocha (Policial 

Militar, qualificado à fl. 03-IP); 02 – Felipe Rodrigues Costa eSilva (Policial 

Militar, qualificado à fl. 05-IP); 03 – Lidiel Pereira Ximeney (Testemunha, 

qualificado às fls. 07/08-IP); 04 – Emerson Ramos Moraes (Médico); 05 – 

Adrieli Rosa Costa (Testemunha, ouvida à fl. 28); 06 – Maria Nilza Rosa de 

Castro (Testemunha, qualificada às fl. 29); 07 – Emanuely Souza Costa 

(Vítima). Jaciara/MT, 18 de Abril de 2018. FÁBIO PAULO DA COSTA 

LATORRACA PROMOTOR DE JUSTIÇA

Despacho: Vistos.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas 

de localização e citação pessoal do acusado ACACIO CARVALHO DA 

CONCEIÇÃO conforme certidão apresentada nos autos, defiro o 

requerimento ministerial (ref. 22).Cite-se o acusado via edital, nos termos 

do artigo 361 do Código de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 21 de novembro de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113604 Nr: 2813-60.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Paulo da Costa Latorraca 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVERSON VITALINO DA SILVA, Cpf: 

01528487117, Rg: 1460841-3, Filiação: Cicera Vitalino da Silva Rodrigues, 

data de nascimento: 09/12/1985, brasileiro(a), natural de Denise-MT, 

convivente, tratorista, Telefone 96600681. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por seu Promotor de Justiça subscrevente, no uso das suas 

atribuições conferidas por Lei, e com suporte fático nos inclusos autos em 

epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA contra: 

EVERSON Vitalino da Silva, brasileiro, portador da cédula de identidade RG 

n° 1460841-3 SSP MT, inscrito perante o CPF sob o n° 015.284.871-17, 

filho de Cicera Vitalino da Silva Rodrigues, podendo ser encontrado na 

Avenida Costa e Silva, n. 32, Bairro Beira Rio, na Cidade de Dom 

Aquino/MT, pela prática do fato delituoso a seguir descrito: FATO - 

ABANDONO MATERIAL Conforme consulta aos documentos anexados ao 

ofício 02/2018, SIMP 000214/2018, verifica-se que nos meses de Janeiro e 

Fevereiro de 2014, o denunciado EVERSON Vitalino da Silva deixou sem 

justa causa, de prover a subsistência dos seus filhos Ederson Carlos 

Ramos da Silva, Everson Junior Ramos da Silva, Evelyn Camilly Ramos da 

Silva e Enzo Gabriel Ramos da Silva, não lhes proporcionando os recursos 

necessários para mantê-los. HISTÓRICO DOS FATOS Conforme consta na 

notícia de fato instaurado neste órgão ministerial oriundo do ofício 02/2018 

e documentos anexos, encaminhados pela Promotora de Justiça da 

Promotoria Cível desta Comarca, o denunciado deixou de prover a 

subsistência de seu filho, não cumprindo com sua obrigação alimentar. 

Sabe-se que para a tipificação no crime de abandono material deve haver 

o dolo, ou seja, não existir uma justa causa para a omissão em cumprir 

com o que deveria, o que fica comprovado diante o tempo que absteve-se 

da obrigação na condição de alimentante, ocorrendo a inadimplência 

desde o ano de 2013, atrasando constantemente o pagamento da pensão 

alimentícia, sendo atualmente o débito no valor de R$ 816,00 (cód. 53553 

1ª Vara). Dessa forma, o denunciado foi citado, tomou ciência da 

demanda, e mesmo assim manteve-se omisso, não trazendo justa causa 
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para o não pagamento e nem mesmo proposta de acordo. Pelo exposto, 

DENUNCIO : EVERSON Vitalino da Silva, já qualificado, como incurso nas 

penas artigo 244, do Código Penal. Requer-se, ademais: a) que a denúncia 

seja recebida e processada pelo rito ordinário; b) que o denunciado seja 

citado para apresentar resposta à acusação, querendo; c) que sejam 

intimadas as testemunhas abaixo arroladas; d) ao final, que o denunciado 

seja condenado pelo delito que praticou, julgando-se procedente a 

presente denúncia. ROL DE TESTEMUNHAS: 1 - Angela Aparecida Ramos 

Mestre - genitora das vítimas; 2 - Ederson Carlos Ramos da Silva - vítima; 3 

-Everson Junior Ramos da Silva - vítima; 4 - Evelyn Camilly Ramos da Silva 

- vítima; 5 - Enzo Gabriel Ramos da Silva - vítima. Jaciara/MT, 02 de Maio 

de 2018. FÁBIO PAULO DA COSTA LATORRACA PROMOTOR DE JUSTIÇA

Despacho: Vistos.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas 

de localização e citação pessoal do acusado EVERTON VITALINO DA 

SILVA conforme certidão apresentada nos autos, defiro o requerimento 

ministerial (ref. 21).Cite-se o acusado via edital, nos termos do artigo 361 

do Código de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 21 de novembro de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119604 Nr: 5427-38.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIO DA SILVA CARDOSO, Cpf: 

97026611100, Rg: 1455101-2, Filiação: João Batista Lourenço Cardoso e 

Elizabete da Silva Cardoso, data de nascimento: 28/05/1982, brasileiro(a), 

natural de Anicuns-GO, convivente, tratorista, Telefone 9994-6272. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por seu Promotor de Justiça subscrevente, no uso das suas 

atribuições conferidas por Lei, e com suporte fático nos inclusos autos em 

epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA contra: 

FÁBIO Cardoso da Silva, brasileiro, solteiro, filho de Erasto Cardoso da 

Silva e Elizabete Coutinho da Silva, nascido em 29/04/1980, residente e 

domiciliado no Assentamento Santo Antônio da Fartura, na cidade de São 

Vicente -Cuiabá/MT, pela prática do fato delituoso a seguir descrito: 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso Promotoria de Justiça de 

Jaciara/MT FATO - ABANDONO MATERIAL Verificou-se no processo de 

código 77584 da 1ª Vara que no mês de Fevereiro/2016, o denunciado 

FÁBIO Cardoso da Silva deixou sem justa causa, de prover a subsistência 

do seu filho Vitor Neves Cardoso, não lhe proporcionando os recursos 

necessários para mantê-lo. HISTÓRICO DOS FATOS Conforme consta na 

notícia de fato instaurado neste órgão ministerial oriundo do ofício 68/2018 

e documentos anexos, encaminhados pela Promotora de Justiça da 

Promotoria Cível desta Comarca, o denunciado deixou de prover a 

subsistência de seu filho, não cumprindo com sua obrigação alimentar. O 

inadimplemento consiste no valor de R$ 100,70 (cem reais e setenta 

centavos) e corresponde ao mês de Fevereiro/2016, em que o indiciado 

FÁBIO pagou parcialmente a pensão alimentícia do referido mês. Dessa 

forma, o denunciado foi citado, tomou ciência da demanda, e mesmo assim 

manteve-se omisso, não trazendo nenhuma justa causa para o não 

pagamento e nem mesmo proposta de acordo para efetuar o 

adimplemento. Sabe-se que para a tipificação no crime de abandono 

material deve haver o dolo, ou seja, não existir uma justa causa para a 

omissão em cumprir com o que deveria, o que fica comprovado diante o 

tempo que absteve-se da obrigação na condição de alimentante, 

atrasando constantemente o pagamento da pensão alimentícia. Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso Promotoria de Justiça de Jaciara/MT 

Pelo exposto, DENUNCIO : FÁBIO Cardoso da Silva, já qualificado, como 

incurso nas penas artigo 244, do Código Penal. Requer-se, ademais: a) 

que a denúncia seja recebida e processada pelo rito ordinário; b) que o 

denunciado seja citado para apresentar resposta à acusação, querendo; 

c) que sejam intimadas as testemunhas abaixo arroladas; d) ao final, que o 

denunciado seja condenado pelo delito que praticou, julgando-se 

procedente a presente denúncia. ROL DE TESTEMUNHAS: 1 - Cláudia dos 

Santos Neves Cardoso - genitora da vítima; 2 - Vitor Neves Cardoso - 

vítima Jaciara/MT, 27 de setembro de 2018. FÁBIO PAULO DA COSTA 

LATORRACA PROMOTOR DE JUSTIÇA

Despacho: Vistos.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas 

de localização e citação pessoal do acusado VITOR NEVES CARDOSO 

conforme certidão apresentada nos autos, defiro o requerimento 

ministerial (ref. 18).Cite-se o acusado via edital, nos termos do artigo 361 

do Código de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 21 de novembro de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000454-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE OLIVEIRA BACA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 16593225 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000481-74.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE SOUSA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 16050228 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000417-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA FERREIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000417-93.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ANITA FERREIRA DE ARAUJO 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido 

de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 7 – Atente-se para conversão da ação para fase de execução de 

sentença, retificando, bem como seja certificado a existência de custas 

pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância de má-fé. 8 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000269-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 16051333 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000046-66.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO SEVERO CUSTODIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista que que a penhora fora negativa, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da parte autora 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003114-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY KRAUS TOME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS GOMES OAB - ES30791 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RONALDO DOS SANTOS GOMES OAB: ES30791 Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

31/01/2019 Hora: 08:50 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR XAVIER DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo n.: 1000644-83.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 140, 

22, conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) ANA 

PAULA PAIXÃO GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014 

Jaciara, 27 de novembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001145-71.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JANDISMAR LOIVO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001145-71.2017.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 27 de novembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-11.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DSC TRANSPORTES EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARTCO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001159-55.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAN DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 e conforme decisão retro, impulsiono 

os autos para nova intimação da parte executada a realizar o pagamento 

do débito remanescente, comprovando no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de penhora on line.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000443-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES LORENA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo n.: 1000443-91.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 140, 

22, conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) 

Jaciara, 27 de novembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo n.: 1000055-91.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 140, 

22, conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) 

Jaciara, 27 de novembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-18 EXCEÇÕES

Processo Número: 1002102-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILEIA GONCALVES DA SILVA (EXCEPIENTE)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 16420710, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003194-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE OLIVEIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB: MT23938/O 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2019 Hora: 09:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003197-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE CAMILLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2019 Hora: 09:10 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003195-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB: MT0016625A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 
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no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2019 Hora: 08:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003193-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

31/01/2019 Hora: 08:20 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000007-35.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RAFAEL DA SILVA PEREIRA. 

REQUERIDO: MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA. Vistos e 

etc, Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por RAFAEL DA 

SILVA PEREIRA contra sentença proferida no presente feito. Os Embargos 

de Declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, 

contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o 

inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 83 da Lei n. 9.099/95: 

Art. 83. Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. Neste contexto, 

observa-se o pedido da parte embargante, consiste na suposta omissão 

quanto ao pleito dos benefícios da justiça gratuita, afirmando ainda 

suposta contradição quanto a ilegitimidade da parte embargada, bem 

como, omissão quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e 

contradição quanto a utilização da plataforma da mesma na negociação. 

Em que pese a sustentação de omissão e contradição pela parte 

embargada, verifico que o pano de fundo extrapola as hipóteses de 

cabimento dos Declaratórios, já que, na verdade, almeja-se a reforma da 

decisão e não sanar eventual vício. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. 

REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO 

PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a 

presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a 

jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso 

de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os 

pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 3. O inconformismo 

do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida 

pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via 

recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez 

buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente 

protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, justificando a 

incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. 

Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o 

valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg no 

AREsp598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS 

VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do 

CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios 

mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o 

resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl 

no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). 

Desta forma, como a pretensão é de reapreciação da matéria decidida e 

não de aperfeiçoamento do julgado, a sentença embargada deve 

permanecer inalterada. No sistema dos juizados especiais a gratuidade na 

primeira fase do processo é regra, de modo que só na hipótese de 

interposição de recurso é que surge o interesse para se apreciar pedido 

de concessão de assistência judiciária gratuita. A legitimidade da parte 

embargada restou demonstrada nos autos, na medida em que há em seus 

sistemas, cadastro realizado pela parte embargante datado de 2013 (ID 

12158298 - Pág. 8), o que de modo algum leva a conclusão de que o 

negócio tenha sido realizado pela parte embargante na plataforma da parte 

embargada no ano de 2017. Assim, não havendo a utilização da 

plataforma da parte embargada, não há se falar em relação de consumo e, 

consequente aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, não 

obstante seja desnecessário qualquer esclarecimento adicional, já que os 

documentos juntados pela parte embargante na inicial foram analisados, 

sendo o entendimento de que estes documentos não comprovam que 

houve a realização do negócio pela plataforma disponibilizada pela parte 

embargada. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único 

remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do 

exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se 

as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000187-51.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VALDIR INACIO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 1. Cuida-se embargos 

de declaração em que a parte Embargante alega omissão/contradição no 

projeto de Sentença exarado à id 13695191 e Homologada por este Juízo, 

posto que o projeto teria deixado de observar documentação colacionada 

ao feito para garantir a procedência da restituição de indébito e 
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indenização por danos morais. 2. Conheço dos embargos porque 

tempestivos. 3. No mérito, desacolho os embargos. Infere-se que a parte 

embargante, por discordar com a fundamentação declinada na sentença, 

pretende, pela via dos aclaratórios, reverter o entendimento do juízo 

prolator. Desta feita, não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o 

que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado às partes 

buscarem rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que não se 

compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar 

seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em algum 

elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma 

corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de 

qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância 

probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que 

lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata 

medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a 

fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Dessa forma, o 

Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos legais 

alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a causa 

de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu 

convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC/2015. Ou seja, 

o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que 

este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que 

a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. 

Confira-se a seguinte ementa: Ementa. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DO 

RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento 

nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, ou, por construção 

pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando evidenciada a tese jurídica 

em que se sustenta a decisão proferida nesta Instância, não é necessário 

declarar os dispositivos legais em que se fundamenta. 3. Desnecessária a 

menção a todas as teses invocadas pelas partes e que não foram 

consideradas significativas para o desate da lide. 4. Opostos os embargos 

de declaração, se o Tribunal recusar-se a suprir omissão por entendê-la 

inexistente, está preenchido o requisito do prequestionamento sobre a 

matéria dos embargos. (TRF-4, AC 56365120124049999 PR 

0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, 

Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 

04/06/2013) Ementa EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OBJETIVO DE 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. Não está o órgão julgador 

vinculado aos argumentos da parte recorrente, tampouco deve discorrer 

sobre todos os dispositivos legais invocados. A avaliação da prova é feita 

segundo a livre convicção do magistrado, que deve expor claramente os 

fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o "decisum". Os 

embargos declaratórios também não se prestam para a rediscussão da 

matéria ou para prequestionamento de dispositivos. EMBARGOS 

REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, Terceiro Grupo 

de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Frisa-se, uma vez mais, que a sentença 

não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: Ementa PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - 

GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - 

GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO 

CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão 

embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou 

obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, 

estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. 

Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que 

se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 

535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013). 4. Posto isto, Imperativo 

OPINAR para DESACOLHER os presentes embargos, porquanto, como dito 

acima, não objetivam aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista que o 

meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento 

declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se 

compadece com o recurso manejado. Intimem-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001082-46.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENTINO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO GONCALVES DA SILVA OAB - MT4181/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, com fundamento no Enunciado 12 dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso, deixo de efetuar a intimação das 

partes e de seus patronos, bem como, procedo o arquivamento imediato 

destes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003204-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: TATIANE BONISSONI OAB: MT0018717A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

31/01/2019 Hora: 09:20 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001145-71.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JANDISMAR LOIVO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001145-71.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JANDISMAR LOIVO 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 
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MULTIPLO Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que 

dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a afirmação da parte 

RECORRENTE de ser desprovida de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do respectivo 

prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003197-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE CAMILLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003197-06.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE CAMILLO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. 1. Depois de detido exame dos autos, chego à conclusão que 

procede a tutela de urgência para exclusão de inscrição do nome da parte 

reclamante dos cadastros de Órgãos de Proteção ao Crédito, 

notadamente, diante da documentação apresentada em harmonia com os 

argumentos levantados e a possibilidade de reversão dos efeitos da 

decisão a qualquer tempo. Outrossim, o perigo da situação ou risco ao 

resultado útil do processo se mostra evidente, pois, no caso, a parte 

requerente está a sofrer restrições em seu crédito, o que lhe trará 

diversos prejuízos, razões pela qual DEFIRO a medida liminar vindicada. 

Seja notificada a parte reclamada a não incluir o nome do autor junto às 

empresas de cobranças, Serasa, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito 

e/ou qualquer órgão restritivo de crédito e/ou, caso a inscrição já tenha 

sido efetuada, seja dado baixa imediata na restrição, desde que tenha sido 

ocasionado em razão deste débito, até determinação judicial em contrário, 

sob pena de desobediência pelo não cumprimento. 2. Sem prejuízo das 

providências supra, cite-se a requerida para os atos desta ação e, 

intime-a da presente decisão, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação em data a ser designada pelo cartório, consignando que 

deverá ser assistida por advogado e oferecer defesa no prazo legal, sob 

pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

3. Intime-se a parte requerente da presente decisão e para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência implicará na extinção e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002836-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS COSMOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002836-86.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ELIAS COSMOS SANTOS. 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. CITE-SE para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A tutela de 

urgência pleiteada exige, além da comprovação do perigo de dano, 

fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas capazes de 

demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial 

poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação emanada do e. STJ 

sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se 

funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF 

ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 

1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Assim, sob juízo de cognição sumária e 

diante da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação 

de hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da 

prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002837-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS COSMOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002837-71.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ELIAS COSMOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. CITE-SE para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A tutela de 

urgência pleiteada exige, além da comprovação do perigo de dano, 

fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas capazes de 

demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial 

poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação emanada do e. STJ 

sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se 

funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF 

ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 
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1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Assim, sob juízo de cognição sumária e 

diante da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação 

de hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da 

prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003114-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY KRAUS TOME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS GOMES OAB - ES30791 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003114-87.2018.8.11.0010. REQUERENTE: STEFANY KRAUS TOME 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Após detido exame 

dos autos, chego à conclusão de que o pedido de concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida deve ser deferido, vez que 

as obrigações decorrentes do fornecimento de telefonia móvel têm caráter 

pessoal, estando atreladas ao consumidor, mas, no caso, em um exercício 

de cognição sumária nesta fase processual, vislumbra-se que aquela linha 

telefônica vinculada a reclamante no site da operadora reclamada 

pertence a terceiro e é desconhecida pela parte, quem, não obstante, 

sofre cobranças. Outrossim, importa ressaltar que sem a exclusão do 

registro da linha telefônica de terceiro em seu nome, a parte reclamante 

estará exposta a uma potencial lesividade. Portanto, restam presentes os 

requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência. Desta forma, 

com fulcro no art. 300, § 2º do CPC, CONCEDO liminarmente a tutela de 

urgência pleiteada. Via de consequência, seja notificada a reclamada a 

desvincular do nome da parte reclamante a linha telefônica apontada no 

prazo de 10 (dez) dias, até decisão ulterior, sob pena de configuração do 

crime de desobediência. Igualmente, no tocante ao pedido de inversão do 

ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. Cite-se para a parte reclamada para 

comparecer à audiência de conciliação, conforme pauta da conciliadora, 

fazendo-se as advertências contidas no § 1.º do art.18 da Lei n.º 

9.099/95. Tomem-se as demais providências de estilo. Int. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-49.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SEBASTIAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000795-49.2018.8.11.0010. REQUERENTE: BENEDITO SEBASTIAO DE 

SOUZA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por BENEDITO SEBASTIAO DE SOUZA, em 

desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I. Relata a parte autora que teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito do qual 

desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em que pese a parte ré tenha 

comparecido em audiência de conciliação e, devidamente cientificada de 

que deveria apresentar a contestação no prazo legal, conforme se infere 

do termo da assentada lançado no ID 13914688 - Pág. 1, verifico que a 

mesma quedou-se inerte, não apresentando contestação. Inexistindo 

preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve relato. 

Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte autora. A solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos, verifica-se que realizada a audiência de 

conciliação (13914688 - Pág. 1), a parte reclamada saiu do ato processual 

devidamente intimada de que teria o prazo de 05 (cinco) dias, para 

apresentar contestação. No entanto, deixou transcorrer in albis o prazo 

para contestar. Pois bem. A súmula 12 das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso estabelece que: “A 

contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência de conciliação, sob pena de revelia.” O artigo 344, do Código de 

Processo Civil, preleciona: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. Entretanto a revelia não produzirá efeitos se as 

alegações da parte autora estiver em contradição com as provas dos 

autos, nesses termos: Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado 

no art. 344 se: (...) IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem 

inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos 

autos. Assim, como a revelia da parte ré importa em confissão ficta dos 

fatos aduzidos na inicial, a procedência do pedido se impõe, máxime 

quando não infirmados pelas provas existentes nos autos. Nada há na 

convicção deste juízo que justifique a não aplicação do dispositivo legal 

acima mencionado, tendo em vista que a ausência de contestação e 
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documentos aptos a contrapor os fatos alegados pela parte autora na 

exordial. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos 

de proteção ao crédito pela parte reclamada, negando a existência de 

qualquer débito nesse sentido. No presente caso, em pese a reclamada 

tenha comparecido em audiência de conciliação, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, em especial a contratação de serviços, 

passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre as partes, que 

ensejaram os débitos discutidos nos autos. No caso em tela, de acordo 

com os documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação 

da existência de relação jurídica entre a parte autora e a parte ré. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe com a 

exordial, extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a 

realização da inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos 

autos qualquer documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, 

ônus que lhe incumbia. Deste modo, entendo que assiste razão a parte 

reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a 

inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA). Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, decreto a revelia da parte 

reclamada e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente 

demanda; 2 - determinar que a parte promovida providencie a exclusão 

dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar 

a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos 

danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE a partir da 

presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento 

danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VAZ DE CAMPOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001229-38.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SEBASTIAO VAZ DE 

CAMPOS JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por SEBASTIAO VAZ DE CAMPOS JUNIOR, em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Relata a parte autora que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção 

ao crédito, referente débito do qual desconhece a origem, pleiteando ao 

final a declaração de inexistência do débito e indenização por danos 

morais. Liminar deferida. Em que pese a parte ré tenha sido devidamente 

citada, conforme se infere do Mandado de Citação lançado no 14480971 - 

Pág. 1, não se fez presente em audiência, tampouco justificou a ausência 

ou apresentou contestação. Inexistindo preliminares, passo a analisar a 

questão do mérito. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 
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que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é que a parte autora desconhece qualquer origem dos 

débitos, que ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não 

compareceu à audiência de conciliação, muito embora tenha sido citada 

para o ato, tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão 

pela qual entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é 

medida de rigor. Assim sendo restando incontroversos os fatos e 

documentos da exordial. Outrossim, a parte demandada não contestou, 

nem compareceu à audiência de conciliação, confessando, portanto, a 

matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, 

que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte Reclamada comparecer 

pessoalmente na audiência, caso contrário serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. O 

Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, têm a 

seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto. Devemos nos ater ao fato de que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas deve-se 

ao princípio maior dos sistemas dos Juizados Especiais, que é a tentativa 

de conciliação entre os litigantes. Em se tratando de causa que versa 

sobre direitos patrimoniais e, portanto, disponíveis, a ausência da parte 

requerida à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento conduz aos efeitos da revelia, chancelando a presunção de 

veracidade dos fatos narrados na petição inicial, salvo, todavia, se outro 

não for o entendimento do julgador. Assim, uma vez que a demandada não 

produziu qualquer prova ou se manifestou nos autos para defender-se do 

alegado, demonstrou verdadeiro descaso com a demanda. Ademais, o não 

comparecimento à audiência designada para tentativa de conciliação 

corroborou para que não trouxesse aos autos qualquer prova que 

destituísse o alegado pela parte demandante, assim a decretação da 

revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é medida que se 

impõe. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à parte reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente o efetivo cumprimento de suas obrigações, nos termos 

do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe com a exordial, 

extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a realização da 

inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe 

incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do 

serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, a inclusão do 

nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, referente 

débito já quitado. Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, decreto a 

revelia da parte reclamada e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – confirmar a liminar deferida, 

declarando inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - 

determina que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da 

parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, ou comprove 

sua efetivação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; 

e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 
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ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000187-51.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VALDIR INACIO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 1. Cuida-se embargos 

de declaração em que a parte Embargante alega omissão/contradição no 

projeto de Sentença exarado à id 13695191 e Homologada por este Juízo, 

posto que o projeto teria deixado de observar documentação colacionada 

ao feito para garantir a procedência da restituição de indébito e 

indenização por danos morais. 2. Conheço dos embargos porque 

tempestivos. 3. No mérito, desacolho os embargos. Infere-se que a parte 

embargante, por discordar com a fundamentação declinada na sentença, 

pretende, pela via dos aclaratórios, reverter o entendimento do juízo 

prolator. Desta feita, não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o 

que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado às partes 

buscarem rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que não se 

compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar 

seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em algum 

elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma 

corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de 

qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância 

probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que 

lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata 

medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a 

fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Dessa forma, o 

Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos legais 

alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a causa 

de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu 

convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC/2015. Ou seja, 

o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que 

este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que 

a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. 

Confira-se a seguinte ementa: Ementa. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DO 

RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento 

nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, ou, por construção 

pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando evidenciada a tese jurídica 

em que se sustenta a decisão proferida nesta Instância, não é necessário 

declarar os dispositivos legais em que se fundamenta. 3. Desnecessária a 

menção a todas as teses invocadas pelas partes e que não foram 

consideradas significativas para o desate da lide. 4. Opostos os embargos 

de declaração, se o Tribunal recusar-se a suprir omissão por entendê-la 

inexistente, está preenchido o requisito do prequestionamento sobre a 

matéria dos embargos. (TRF-4, AC 56365120124049999 PR 

0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, 

Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 

04/06/2013) Ementa EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OBJETIVO DE 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. Não está o órgão julgador 

vinculado aos argumentos da parte recorrente, tampouco deve discorrer 

sobre todos os dispositivos legais invocados. A avaliação da prova é feita 

segundo a livre convicção do magistrado, que deve expor claramente os 

fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o "decisum". Os 

embargos declaratórios também não se prestam para a rediscussão da 

matéria ou para prequestionamento de dispositivos. EMBARGOS 

REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, Terceiro Grupo 

de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Frisa-se, uma vez mais, que a sentença 

não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: Ementa PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - 

GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - 

GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO 

CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão 

embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou 

obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, 

estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. 

Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que 

se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 

535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013). 4. Posto isto, Imperativo 

OPINAR para DESACOLHER os presentes embargos, porquanto, como dito 

acima, não objetivam aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista que o 

meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento 

declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se 

compadece com o recurso manejado. Intimem-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-22.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000370-22.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JACIRA GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. 1. Cuida-se embargos de declaração em que a 

parte Embargante alega omissão no projeto de Sentença exarado à id 

13720856 e Homologada por este Juízo, posto que o projeto teria deixado 

de fundamentar a existência de dano moral, pois haveria negativação 

anterior a discutida nos presentes autos. 2. Conheço dos embargos 

porque tempestivos. 3. No mérito, desacolho os embargos. Infere-se que a 

parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada na 

sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, reverter o entendimento do 

juízo prolator, posto que a Motivação do projeto prolatado existe direta e 

própria manifestação sobre a condenação do dano moral com sua 

fundamentação suficiente, pois na oportunidade da análise dos autos a 

negativação anterior estava judicializada, ou seja, não havia decisão 

sobre a legitimidade da negativação. Não há assim o que aclarar ou 

colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. 

Não é dado às partes buscarem rediscutir o que já foi decidido na 
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sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 

do CPC/2015. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz 

não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos 

pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a 

que está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: Ementa. PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES 

ENSEJADORAS DO RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios 

só tem cabimento nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, 

ou, por construção pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando 

evidenciada a tese jurídica em que se sustenta a decisão proferida nesta 

Instância, não é necessário declarar os dispositivos legais em que se 

fundamenta. 3. Desnecessária a menção a todas as teses invocadas 

pelas partes e que não foram consideradas significativas para o desate 

da lide. 4. Opostos os embargos de declaração, se o Tribunal recusar-se 

a suprir omissão por entendê-la inexistente, está preenchido o requisito do 

prequestionamento sobre a matéria dos embargos. (TRF-4, AC 

56365120124049999 PR 0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO 

BATISTA PINTO SILVEIRA, Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: 

SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 04/06/2013) Ementa EMBARGOS 

INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

OMISSÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. 

Não está o órgão julgador vinculado aos argumentos da parte recorrente, 

tampouco deve discorrer sobre todos os dispositivos legais invocados. A 

avaliação da prova é feita segundo a livre convicção do magistrado, que 

deve expor claramente os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram 

o "decisum". Os embargos declaratórios também não se prestam para a 

rediscussão da matéria ou para prequestionamento de dispositivos. 

EMBARGOS REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, 

Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Friso, uma vez mais, que a 

sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, 

que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: Ementa. 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE 

EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, 

pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição 

ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e 

precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a 

embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da 

matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) 4. Posto isto, 

Imperativo OPINAR para DESACOLHER os presentes embargos, 

porquanto, como dito acima, não objetivam aclarar ou a integrar o julgado, 

tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão só, 

modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora 

impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. 

Intimem-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000282-81.2018.8.11.0010. REQUERENTE: EDILSON APARECIDA DA 

COSTA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. 1. Cuida-se embargos de 

declaração em que a parte Embargante alega omissão no projeto de 

Sentença exarado à id 13816875 e Homologada por este Juízo, posto que 

o projeto teria deixado de fundamentar a existência de dano moral, pois 

haveria negativação anterior a discutida nos presentes autos, bem como 

teria deixado de deferir o pedido de quebra de sigilo bancário e telefônico. 

2. Conheço dos embargos porque tempestivos. 3. No mérito, desacolho os 

embargos. Infere-se que a parte embargante, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, reverter o entendimento do juízo prolator, posto que a 

Motivação do projeto prolatado existe direta e própria manifestação sobre 

a condenação do dano moral com sua fundamentação suficiente, pois na 

oportunidade da análise dos autos a negativação anterior estava 

judicializada, ou seja, não havia decisão sobre a legitimidade da 

negativação. Não há assim o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o 

que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado às partes 

buscarem rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que não se 

compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar 

seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em algum 

elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma 

corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de 

qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância 

probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que 

lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata 

medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a 

fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Dessa forma, o 

Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos legais 

alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a causa 

de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu 

convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC/2015. Ou seja, 

o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que 

este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que 

a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. 

Confira-se a seguinte ementa: Ementa. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DO 

RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento 

nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, ou, por construção 

pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando evidenciada a tese jurídica 

em que se sustenta a decisão proferida nesta Instância, não é necessário 

declarar os dispositivos legais em que se fundamenta. 3. Desnecessária a 

menção a todas as teses invocadas pelas partes e que não foram 

consideradas significativas para o desate da lide. 4. Opostos os embargos 

de declaração, se o Tribunal recusar-se a suprir omissão por entendê-la 

inexistente, está preenchido o requisito do prequestionamento sobre a 

matéria dos embargos. (TRF-4, AC 56365120124049999 PR 

0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, 

Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 

04/06/2013) Ementa. EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OBJETIVO DE 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. Não está o órgão julgador 

vinculado aos argumentos da parte recorrente, tampouco deve discorrer 

sobre todos os dispositivos legais invocados. A avaliação da prova é feita 
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segundo a livre convicção do magistrado, que deve expor claramente os 

fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o "decisum". Os 

embargos declaratórios também não se prestam para a rediscussão da 

matéria ou para prequestionamento de dispositivos. EMBARGOS 

REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, Terceiro Grupo 

de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Friso, uma vez mais, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: Ementa PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - 

GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - 

GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO 

CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão 

embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou 

obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, 

estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. 

Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que 

se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 

535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) 4. Posto isto, Imperativo 

OPINAR para DESACOLHER os presentes embargos, porquanto, como dito 

acima, não objetivam aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista que o 

meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento 

declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se 

compadece com o recurso manejado. Intimem-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PEREIRA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO OAB - MT9707/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E H GOLLUB MACHADO EIRELI (REQUERIDO)

DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SPERB DE PAOLA OAB - PR16015 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000585-95.2018.8.11.0010. REQUERENTE: EDILSON PEREIRA PADILHA 

REQUERIDO: E H GOLLUB MACHADO EIRELI, DB - MEDICINA 

DIAGNOSTICA LTDA. Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. OPINO pela HOMOLOGAÇÃO do pedido de 

desistência da reclamação formulado pela parte promovente na petição 

acostada no ID 14239754, para os fins do artigo 200, parágrafo único do 

Código de Processo Civil de 2015. Considerando que nos termos do 

enunciado 90 do FONAJE “a desistência da autora, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil de 2015, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000828-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAIZE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000828-39.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JAIZE SILVA DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA ANÁLISE DAS PRELIMINARES DA 

PRELIMINAR DE JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE 

NEGATIVAÇÃO Antes de adentrar ao mérito da contenda, importante 

consignar que a Ré pleiteou a intimação da Autora para a juntada de 

comprovante original de negativação. Nesses peculiares, entendo que o 

extrato do SPC, apresentado à inicial, é hábil à demonstrar a negativação, 

não sendo necessária juntada de documento complementar, razão pela 

qual OPINO por indeferir o pedido da Ré nesse sentido. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Superada a preliminar, analisando o processo, 

verifico que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, uma vez que o ponto controvertido da 

presente seria facilmente esclarecido com a juntada do contrato e da 

fatura comprovante do débito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Alega a Autora 

ter sido surpreendida com uma negativação em seu nome oriunda da 

empresa Ré, no valor de R$ 230,29 (duzentos e trinta reais e vinte e nove 

centavos), cuja origem aduz desconhecer. Consequentemente, requer a 

declaração de inexistência do débito, bem como indenização pelos danos 

morais. Oportunizada a conciliação (id 14201590), as partes 

compareceram, porém optaram por não conciliarem. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 

6º, VIII. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Para que a Ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessária a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. 

Inobstante a inversão do ônus probatório, a Autora traz como 

comprovante de negativação, um extrato no qual consta a negativação 

objeto deste processo. A Ré, por sua vez, alega inexistência dos danos 

morais, bem como pontua a legitimidade da cobrança e da negativação, 

trazendo aos autos o Termo de Adesão e Contratação de Serviços – SMP 

e Contrato de Permanência por Benefício, devidamente assinado pela 

Autora, com cópia de seus documentos pessoais, e a fatura que gerou 

negativação questionada. Consequentemente, cumpriu o ônus probatório 

do artigo 373, II do CPC/15. Assim, tem-se que a negativação dos dados 

da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, é fato incontroverso nos 

autos, mas representa um exercício regular de direito por parte da Ré, nos 

termos do artigo 188, I do C.C. Dessa forma, entendo que restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que de fato, 

a Autora contratou os serviços da Ré, sendo a negativação devida, 

principalmente quando a Autora não demonstrou o pagamento do valor 

negativado. Consequentemente, pelo conjunto probatório, tem-se que a Ré 

apresentou argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o 

direito pleiteado pela Autora. E é nesse sentido que tem decidido a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 
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DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DIVIDA EXISTENTE. DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL 

E A EXISTÊNCIA DE FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO 

COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL 

INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (FRANCO, Luís Francisco. 

Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 Abr. 2016. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Nesse peculiar, entendo que o 

negócio jurídico firmado envolve agentes capazes, objeto lícito e forma 

prescrita ou não defesa em lei, sendo válido nos termos do artigo 104 do 

C.C. Dessa feita, não há subsídios para que haja o cancelamento do 

contrato, razão pela qual, OPINO por julgar improcedentes os pedidos da 

parte reclamante quanto à declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Importa-nos 

observar, por fim, que resta clara a alteração dos fatos, já que a Autora 

tenta indicar a inexistência da relação jurídica e débito devidamente 

comprovados nos presentes autos, tornando-se a condenação em 

litigância de má-fé medida necessária, consoante autorizado pelo artigo 80 

do CPC/15. DA ANÁLISE DO PEDIDO CONTRAPOSTO Em relação ao 

pedido contraposto formulado pela Ré, OPINO pelo seu acolhimento 

parcial, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95. No entanto, para fins 

de valor do pedido contraposto, deve-se levar em conta apenas o valor 

aqui discutido, o montante de R$ 230,29 (duzentos e trinta reais e vinte e 

nove centavos). Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas 

as partes, nos termos da fundamentação supra: OPINO por indeferir a 

preliminar arguida. NO MÉRITO: OPINO por reconhecer a relação de 

consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por deferir a inversão 

do ônus da prova em favor do Autor, consoante preconizado no artigo 6º, 

VIII. OPINO pela IMPROCEDENCIA dos pedidos formulados na inicial quanto 

à anulação de negócio jurídico e declaração de inexistência dos débitos 

ora discutidos, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. Em consequência, 

OPINO pela CONDENAÇÃO da Autora por litigância de má-fé, nos termos 

do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 

5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. OPINO 

por julgar PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a 

parte Autora a pagar à Ré o valor de R$ 230,29 (duzentos e trinta reais e 

vinte e nove centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a 

partir da citação, e corrigido monetariamente pelo INPC a partir do 

vencimento do débito, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95. OPINO, 

ainda, por CONDENÁ-LO ao pagamento das custas processuais, 

conforme o art. 949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais). Sobre 

os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito para apreciação e homologação, de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000827-54.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ROSELI DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA ANÁLISE DAS PRELIMINARES DA 

PRELIMINAR DE JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE 

NEGATIVAÇÃO Antes de adentrar ao mérito da contenda, importante 

consignar que a Ré pleiteou a intimação da Autora para a juntada de 

comprovante original de negativação. Nesses peculiares, entendo que o 

extrato do SPC, apresentado à inicial, é hábil à demonstrar a negativação, 

não sendo necessária juntada de documento complementar, razão pela 

qual OPINO por indeferir o pedido da Ré nesse sentido. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Superada a preliminar, analisando o processo, 

verifico que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, uma vez que o ponto controvertido da 

presente seria facilmente esclarecido com a juntada do contrato e da 

fatura comprovante do débito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Alega o Autor ter 

sido surpreendido com uma negativação em seu nome oriunda da empresa 

Ré, no valor de R$ 218,25 (duzentos e dezoito reais e vinte e cinco 

centavos), cuja origem aduz desconhecer. Consequentemente, requer a 

declaração de inexistência do débito, bem como indenização pelos danos 

morais. Oportunizada a conciliação (id 14201359), as partes 

compareceram, porém optaram por não conciliarem. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos termos do 

artigo 17 do CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pela 

logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se 

necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo 

de causalidade entre eles. No caso em tela, tem-se que a Ré, na 

oportunidade defensiva, não logrou êxito em demonstrar a existência do 

débito específico que originou a negativação. Veja que o ponto 

controvertido da presente ação diz respeito ao débito de R$ 218,25 

(duzentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos), que a parte 

reclamante alega desconhecer. Para que o Réu seja responsabilizado 

civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo 

causal. Analisando os autos verifica-se que o Réu na contestação 

protocolada à id 14150654, trouxe uma série de documentos unilaterais, 

mas não acostou aos autos o contrato propriamente dito, com a assinatura 

da Autora, sequer documentos que demonstrasse, especificamente, o 

débito aqui discutido. Assim, não se reconhece eventual exercício regular 

de direito por parte do Réu, sequer atitudes transparentes na relação com 

o consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de 

serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da 

relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Consequentemente, 

verifica-se o ato ilícito do Réu, na negligência no lidar com o consumidor, 

seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, seja por negativar 

indevidamente o nome da parte Autora. E é exatamente nessas condutas 

que se concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que autoriza 

a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberia 

ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o 

dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação da parte Autora, rendendo ensejo ao 

acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o 

nexo causal que une as condutas do Réu com os danos sofridos pela 

parte Autora, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito 

entre a conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de 

fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo 

Réu ao permitir que terceiros firmassem contrato em nome da reclamante, 

sem, contudo, propiciar-lhe a segurança necessária, e, ainda, não 

apresentando nenhuma conduta hábil a mitigar os danos causados, 

insistindo na cobrança dos débitos, e na negativação indevida do nome da 

parte reclamante. Logo, na esfera da responsabilidade civil, restou 

configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o 

nexo causal a própria negativação indevida, razão pela qual OPINO por 

DECLARAR A INEXISTÉNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 218,25 

(duzentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos), bem como a nulidade 

de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de 

R$ 1.000,00 (um mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, mediante SERASA JUD. No que concerne aos danos morais, os 

fatos relatados são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos 
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do homem médio, acarretando ao Réu a obrigação de indenizar o 

consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na 

modalidade in re ipsa. Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e 

indevida exposição da Autora a sentimentos como insegurança jurídica e 

revolta, ao ver seu nome exposto à negativações infundadas, 

demonstrando a clara negligência da Ré, e sua falha na prestação do 

serviço. Assim aduz a jurisprudência: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO 

DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REFERENTE 

AOS CONTRATOS QUE GERARAM A INSCRIÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO 

DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO 

DA ORIGEM DOS DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - 

DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM 

OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE 

-MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A 

inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é 

causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez 

que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação 

da extensão dos danos experimentados. Assim, restando comprovado 

nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano moral resta 

configurado. Manutenção da sentença em todos os seus termos. 

Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. (PERUFO. Lucia. RI 456/2013. J. em 15 Out. 2013. Disp. Em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 17 Abr. 2017.) E, no caso, OPINO por afastar 

a incidência da súmula 385 do STJ, uma vez que não vislumbro a 

existência de negativação anterior que a justifique. No que tange à 

quantificação do dano moral, insta ressaltar que não há critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da Ré, bem como 

as circunstâncias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação do Réu 

ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como 

medida de caráter pedagógico. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Isso posto, após analisar as versões fáticas e 

documentações trazidas por ambas as partes: OPINO por afastar a 

preliminar arguida. NO MÉRITO, OPINO por reconhecer a relação de 

consumo entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em 

favor da parte Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. OPINO pela 

procedência parcial dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do 

CPC/15, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, para 

DECLARAR A INEXISTÉNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 218,25 

(duzentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos), bem como a nulidade 

de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de 

R$ 1.000,00 (um mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, mediante SERASA JUD. No que concerne aos danos morais, 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar a Ré à 

ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como medida de caráter pedagógico, 

corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção 

monetária a partir desta data. Por fim, OPINO por indeferir o pedido 

formulado pela Ré quanto à incidência da Súmula nº 385 do STJ. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito para apreciação e homologação, de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000772-40.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE NASCIMENTO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000772-40.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: CAROLINE NASCIMENTO SILVA 

EXECUTADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II, art. 924 do CPC, 

autorizando que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, 

a ser expedido em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que 

este tenha procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. Intimem-se. 

Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002195-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BARBOSA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002195-98.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARIO BARBOSA DIAS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação 

de indenização de danos morais proposta por MARIO BARBOSA DIAS, em 

desfavor de ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Relata a parte autora ser consumidora da parte reclamada através da 
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Unidade Consumidora n.º 6/118944-8, quando no dia 10.09.2018 houve a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica, que perdurou por vários 

dias, ocasionando vários transtornos, requerendo assim o 

reestabelecimento do fornecimento de energia, bem como, indenização de 

danos morais. Liminar deferida, determinando o reestabelecimento de 

energia elétrica. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, 

preliminar de incompetência do juizado especial cível para o 

processamento da causa, afirmando no mérito que não há dever de 

indenizar, haja vista inexistência de registro de perturbação no sistema 

elétrico. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de 

incompetência arguida, na medida em que se torna desnecessária a 

realização de prova pericial, tendo em vista que os elementos produzidos 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta ter ocorrido a interrupção do fornecimento de 

energia, que perdurou por vários dias, sendo necessária a intervenção do 

Poder Judiciário para o seu reestabelecimento. Pleiteia a indenização pelo 

dano moral. A parte reclamada contesta de forma genérica, e não traz 

qualquer comprovação de que não houve falha na prestação de serviço 

ou que o serviço de fato fora disponibilizado sem defeitos a autora, sendo 

evidente que as circunstâncias ultrapassaram o mero dessabor, devendo 

esta última ser indenizada. Outrossim, em exame do conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte 

promovida, no corpo da peça de resistência, telas que aparentam ser de 

seu sistema, as quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo 

indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte reclamada sequer 

contestou o protocolo de atendimento trazido pela parte autora, na 

exordial, o qual solicita a religação da energia. A parte autora faz prova 

fotográfica da falta de fornecimento de energia, o que fora com os demais 

documentos constantes dos autos. Diante das alegações resta, portanto, 

analisar se a conduta da concessionária de energia elétrica se enquadra 

no exercício regular do seu direito ou, se o prazo para o reparo excedeu o 

limite do razoável. A energia elétrica é considerada, nos dias atuais, um 

bem essencial e a suspensão no fornecimento provoca dano moral ipso 

facto, pois o abalo psíquico supera a simples órbita do aborrecimento 

rotineiro. A agência nacional de energia elétrica regulou o setor através da 

Resolução 414/2010 que estabelece as condições gerais de fornecimento 

de energia elétrica em seu artigo 176 dispõe sobre os prazos: Art. 176. A 

distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, 

contados ininterruptamente: I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação 

normal de unidade consumidora localizada em área urbana; II - 48 

(quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora 

localizada em área rural; III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência 

de unidade consumidora localizada em área urbana; e IV - 8 (oito) horas, 

para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área 

rural. § 1o Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a 

distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, 

sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, 

independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, 

conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente. Na 

situação versada, a demora de vários dias para religação se mostrou 

excessiva e, portanto, resta demonstrada a falha na prestação do 

serviço. Sobre o tema a Turma Recursal de Mato Grosso reiteradamente 

define: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

RECURSAL TEMPORÁRIA - NO CONSERTO E RESTABELECIMENTO DA 

ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO SUPERIOR A 48 HORAS PREVISTO PELA 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 da ANEEL, ART. 176, INC. II, QUE EXTRAPOLA 

O RAZOÁVEL DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (R$ 450,00) PELA 

NECESSIDADE DE ALUGUEL DE GERADOR PARA PRESERVAÇÃO DA 

CARNE CONGELADA. SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL 

QUE EXTRAPOLA OS DISSABORES DO DIA-ADIA, ENSEJANDO 

REPARAÇÃO TAMBÉM POR DANOS MORAIS. Restou induvidosa a 

ausência de serviço essencial por prazo superior a 48 horas. Alegação 

da recorrente, de que houve situação de emergência e segurança que fez 

necessária a interrupção do fornecimento para realização de manutenção 

da rede de transmissão, que não foi minimamente demonstrada. 

Responsabilidade objetiva da requerida, na qualidade de concessionária, 

devendo responder pelas consequências decorrentes da falha do 

serviço. Dano material configurado pela necessidade de aluguel de 

gerador para manutenção dos alimentos resfriados. Despesa comprovada 

pelo documento de fl. 09. Ocorrência, também, de danos morais pelo 

tempo da privação da energia elétrica, serviço essencial por lapso de 

tempo excessivo, superior a 48 horas. Quantum indenizatório por danos 

morais arbitrado em R$ 2.000,00 mantido, pois em adequação aos 

parâmetros das Turmas Recursais Cíveis. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005395033, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

20/05/2015). Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do 

serviço, vez que, a parte requerida sem qualquer justificativa realizou a 

interrupção do fornecimento de energia, não a restabelecendo em prazo 

razoável. Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como 

fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 
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dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. DISPOSITIVO Ante o exposto, confirmo a liminar deferida e julgo 

parcialmente procedente os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

e juros legais de 1% (um por cento), ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 79/2018

O DR. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, MM. Juiz de Direito e Diretor 

do Foro desta Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e;

Considerando os termos da Lei Municipal 2.094 de 10 de maio de 2010;

RESOLVE:

SUSPENDER o expediente do Foro Judicial e Extrajudicial desta Comarca, 

no dia 14/12/2018 (sexta-feira), em virtude da Comemoração do 

aniversário do Município de Juara.

P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia desta a Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Juara-MT., 26 de novembro de 2018.

FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA

Juiz de Direito e Diretor do Foro

P O R T A R I A Nº 79/2018

O DR. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, MM. Juiz de Direito e Diretor 

do Foro desta Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e;

Considerando os termos da Lei Municipal 2.094 de 10 de maio de 2010;

RESOLVE:

SUSPENDER o expediente do Foro Judicial e Extrajudicial desta Comarca, 

no dia 14/12/2018 (sexta-feira), em virtude da Comemoração do 

aniversário do Município de Juara.

P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia desta a Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Juara-MT., 26 de novembro de 2018.

FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA. Juiz de Direito e Diretor do Foro

P O R T A R I A Nº 79/2018

O DR. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, MM. Juiz de Direito e Diretor 

do Foro desta Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e;

Considerando os termos da Lei Municipal 2.094 de 10 de maio de 2010;

RESOLVE:

SUSPENDER o expediente do Foro Judicial e Extrajudicial desta Comarca, 

no dia 14/12/2018 (sexta-feira), em virtude da Comemoração do 

aniversário do Município de Juara.

P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia desta a Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Juara-MT., 26 de novembro de 2018.

FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA. Juiz de Direito e Diretor do Foro

P O R T A R I A Nº 79/2018

O DR. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, MM. Juiz de Direito e Diretor 

do Foro desta Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e;

Considerando os termos da Lei Municipal 2.094 de 10 de maio de 2010;

RESOLVE:

SUSPENDER o expediente do Foro Judicial e Extrajudicial desta Comarca, 

no dia 14/12/2018 (sexta-feira), em virtude da Comemoração do 

aniversário do Município de Juara.

P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia desta a Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Juara-MT., 26 de novembro de 2018.

FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA. Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 78/2018-JUA

 O Doutor Fabrício Sávio da Veiga Carlota, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Marcos Yoshio Maeda, matrícula 34519, 

Analista Judiciária, PTJ, designado Gestor Judiciário do Juizado Especial 

Cível e Criminal desta Comarca, estará afastado de suas funções por 

motivo férias, no período de 3 a 17/12/2018 e usufruto de compensatória 

nos dias 18 e 19/12/2018;

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Rosangela Aparecida da Silva Ferreira, matrícula n. 

38304, Técnica Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora 

Judiciária substituta do Juizado Especial desta Comarca, no período de 3 a 

19/12/2018, em substituição ao titular que estará ausente;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 23 de novembro de 2018

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000557-06.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT0008530S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEBERTI DE FATIMA DURCE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FABRICIO 

SAVIO DA VEIGA CARLOTA PROCESSO n. 1000557-06.2018.8.11.0018 

Valor da causa: R$ 37.854,30 ESPÉCIE: [Intimação]->CARTA PRECATÓRIA 
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CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A Endereço: Avenida CIDADE DE DEUS, S/N, PREDIO PRATA - 4 ANDAR, 

VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: 

LEBERTI DE FATIMA DURCE Endereço: Rua Rio Branco, 45-, João de 

Barro, JUARA - MT - CEP: 78575-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para PROCEDER COM O DEPÓSITO de 

diligencia junto ao site do TJMT nos autos do processo acima identificado, 

para o devido prosseguimento do feito, nos termos da decisão e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. JUARA, 27 de novembro de 2018. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000378-72.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR MARQUES SHMDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA INTIMAÇÃO E CITAÇÃO Proceder com a intimação das partes 

acerca da juntada de laudo pericial , e ainda proceder com a citação da 

parte Requerida para contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis 

(NCPC, art. 183), advertindo-a que a ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (NCPC, art. 334 e 344). JUARA, 26 de novembro de 2018. 

Assinado digitalmente Elaine Cristina Gazetta Alves Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78683 Nr: 1436-98.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celina Maria Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequação da pauta deste Magistrado, 

CANCELO as audiências outrora designadas para a data de 14/11/2018, 

bem como REDESIGNO a mesma para o dia 06 de Março de 2019 às 

16h30min.

Consigno que é dever dos advogados informar ou intimar suas 

testemunhas da designação da audiência, nos termos do art. 455 do 

CPC/2015.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18384 Nr: 857-05.2006.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Requine Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123PR/16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do (a) oficial (a) de justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30762 Nr: 4860-32.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Requine Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Americo Viana de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Pryscilla Barbosa Silva Rocha - OAB:37.929-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Carta Precatória 

de folhas 71/74 - cuja certidão restou-se negativa para a citação do 

executado -, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64098 Nr: 1458-30.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton Cesar Ignácio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação das partes acerca da juntada de ofíco de folhas 

114/115, para querendo manifestar-se a respeito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10072 Nr: 36-50.1996.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jueine Paulo da Mota, Vanda Arantes Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARGO & BUCCI LTDA, Luiz Carlos 

Bachega, Yvone Martins de Camargo e Bucci, Otavio Cesar Bucci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do (a) oficial (a) de justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63781 Nr: 1165-60.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manufaturação de Produtos Para Alimenmtação Animal 

PREMIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney Sandro Cunha
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Cordeiro de Almeida - 

OAB:161.995/SP, Daniela Intrabartolo - OAB:313.672/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do (a) oficial (a) de justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62262 Nr: 4881-32.2013.811.0018

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luci Janete Michalski Peruzatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Winter - OAB:11470/MT, 

Eduardo Antunes Segato - OAB:13546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Helena Schimidt - 

OAB:12.639/MT

 Considerando que a intimação para o autor apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto teve início em 07/11/2018, e que desde o dia 

08/11/2018 os autos estiveram em carga com outro advogado, sendo 

devolvido ao juízo no último horário do dia 23/11/2018, por determinação 

do Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, MM. Juiz da 1ª Vara desta 

Comarca, restituo o prazo na integra à parte interessada para 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79585 Nr: 1815-39.2016.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJdO, CLDdO, GdJO, LCDdO, HSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDdO, IEdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILLO GUSTAVO BRAGA E 

SILVA - OAB:27648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono dos Inventariantes da juntada de Informações. Ref: 113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65215 Nr: 2433-52.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do (a) oficial (a) de justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89931 Nr: 1602-96.2017.811.0018

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GdSdS, ESdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Andressa da Silva Rodrigues 

Filiação: Elias Rodrigues e Maria Ines da Silva, brasileiro(a), , Endereço: 

Rua Travessa 3B, S/n Penultima Casa, Bairro: Jd. Vitoria, Cidade: Tangara 

da Serra-MT

Resumo da Incial:O Autor é pai da menor ELOÁ STHEFANY DE SOUZA 

RODRIGUES,

nascida em 31 de outubro de 2011, fruto de um relacionamento com a 

requerida.

(certidão de nascimento anexa).

Com efeito, desde o fim do relacionamento, em 2016 o autor, se

encontra com a guarda de fato da criança, ofertando-lhe todos os 

cuidados necessários

com sustento e guarda da menor, sem qualquer auxílio da mãe.

Ademais, a requerida não se adapta

à vida em sociedade, posto que, se envolve com atos ilícitos, inclusive 

substâncias

tóxicas, capazes de subverter a criação e educação da criança. Neste 

sentido, segue

anexo matéria jornalística sobre sua prisão (fonte rádio Pioneira).

Nesse sentido, é notório que a genitora não detém condições de cuidar

de ELOÁ STHEFANY DE SOUZA RODRIGUES.

Documento: 89931 - Protocolad Diante do exposto, requer a Vossa 

Excelência:

a) A concessão da benesse da Justiça Gratuita;

b) Seja concedida a prioridade de tramitação do feito;

c) A intervenção e citação do representante do Ministério Público, nos

termos do artigo 178, II Código de Processo Civil;

d) A citação da Requerida no endereço indicado na inicial para

comparecer a audiência de conciliação e mediação na forma do art. 695 

do Código de

Processo Civil;

e) A concessão da antecipação da tutela de urgência, em sede liminar,

dispensada a caução, conforme autoriza a parte final do §1º do artigo 300 

do CPC, haja

vista estarem preenchidos os requisitos legais de probabilidade do direito 

e o perigo de

dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC), 

quanto à

guarda da menor ELOÁ STHEFANY DE SOUZA RODRIGUES, ao autor e 

representante

legal.

Decisão/Despacho:Vistos etc. Considerando a inexitosa tentativa de 

citação da requerida, conforme explicitado pelo autor em petitório às fls. 

55, DETERMINO A CITAÇÃO POR EDITAL, nos moldes dos artigos 256 e 

257, inciso II e III do Código de Processo de Civil, fixando o prazo do edital 

em 30 (trinta) dias.

Após, certifique-se a Sra. Gestora quanto a manifestação da parte 

requerida, bem como intime-se a parte autora na pessoa do Defensor 

Público, para manifestar o que entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89290 Nr: 1314-51.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinfronio Gomes das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Aparecida Marciano da Silva, Banco do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Constestação de 

folhas 265/269 (ref.: 73), para querendo, apresentar impugnação no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40870 Nr: 1311-09.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Veloso de Araújo Sobrinho, Adelaide Tavares de 

Araújo, Jossania Carla Veloso Marcondes, Eugenia Maria Veloso de 

Araujo Pickina, Jose Roberto Veloso de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danielle Pelizaro Veloso de Araújo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Pryscilla Barbosa Silva Rocha - OAB:37.929-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Por essas razões, e a luz dos argumentos já expostos JULGO 

PROCEDENTE a “ação reivindicatória” para reconhecer o domínio dos 

requerentes sobre o imóvel residencial urbano composto das matrículas nº 

1.482, 1.483, 2.073, 2.469 e 2.123, todos do CRI de Juara/MT (art. 487, 

inciso I do CPC), e via de consequência estabeleço o prazo de 30 dias, a 

contar da intimação desta sentença, para que os locatários do imóvel (Luis 

Otávio Pereira Lima e Silvana Margareth da Silva Lima), conforme auto de 

constatação ou seus atuais locatários, localizado na Rua Sorocaba, 

215-W, Centro de Juara/MT desocupem a posse da área entregando a 

chave e demais bens que acompanham a residência de propriedade dos 

requerentes, sob pena de incorrerem em multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento do aqui 

disposto.Condeno a requerida no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

com supedâneo no artigo 85, § 2º do Código de processo Civil.Transitada 

em julgado, proceda às baixas e anotações de estilo, expedindo o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40949 Nr: 1389-03.2011.811.0018

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danielle Pelizaro Veloso de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Veloso de Araújo Sobrinho, Adelaide 

Tavares de Araújo, Jossania Carla Veloso Marcondes, Eugenia Maria 

Veloso de Araujo Pickina, Jose Roberto Veloso de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eloar Danúbia Maceda - 

OAB:24939/O, Robson Dupim Dias - OAB:MT/14.074, Silvia Cristina 

Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A, Lindamir 

Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

conforme determinado às fls. 604/605.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 26546 Nr: 4536-76.2007.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 É o relatório. Decido. Em que pese a determinação de fls. 231, houve 

pleito de prova técnica por ambas as partes (fls. 142 e 170), havendo 

insurgência do requerido quanto ao seu pagamento e desistência do 

parquet. Afere-se dos autos que Ministério Público desistiu da produção 

da prova pericial, assim, considerando os quesitos apresentados pelo 

requerido (fls. 171/172) e seu expresso requerimento (fls. 142), determino 

a que a perícia pretendida deverá ser custeada pelo requerido (art. 95 do 

CPC), conforme valor apresentado às fls. 238/242, ao qual mantenho por 

não se mostrar desarrazoado ou excessivo. Determino a intimação do 

requerido para que efetue o recolhimento em juízo dos honorários periciais 

no prazo de 15 (quinze) dias, facultando ao perito o levantamento de 50% 

do seu valor para o início dos trabalhos periciais e levantamento quando 

da entrega do laudo pericial, devendo ser observado os quesitos 

apresentados pelas partes e manifestação ministerial de fls. 170 e 

171/172, sob pena de preclusão o julgamento da lide nos termos do art. 

371 do CPC. Os peritos cumprirão o encargo independente de 

compromisso (art. 466 do CPC) com as garantias do art. 473, §3º do CPC. 

As partes deverão ser cientificadas da data e do local indicado pelo perito 

para o inicio da produção da prova. O laudo deverá ser apresentado no 

período de até 30 (trinta) dias. Apresentado os laudos, as partes deverão 

ser intimadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o 

seu teor. No que tange a preclusão da prova testemunhal, afere-se que o 

requerido foi intimado da decisão proferida em 15/10/2008 (fls. 137/140), 

tendo se manifestado em 29/10/2008 (fls. 142), motivo pelo qual entendo 

que a mesma não está preclusa. Postergo a realização da audiência de 

instrução para após a realização da prova pericial. Intime-se o requerido e 

dê-se ciência ao Ministério Público. Com o recolhimento dos honorários 

periciais intime-se o perito nomeado. Na hipótese de não recolhimento no 

prazo declinado, certifique-se e venham os autos conclusos. Cumpra-se 

expedindo o necessário. .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37038 Nr: 1206-66.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 DECIDO.Quanto a alegação do título ser inexequível por ausência de 

intimação pessoal do devedor, razão não assiste ao executado, uma vez 

que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso é desnecessário a intimação pessoal do 

executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença 

para fins de aplicação de astreintes....No que tange ao cumprimento da 

obrigação, ficou determinado na r. sentença que o requerido deveria 

promover a demolição do imóvel construído na referida ilha com a retirada 

do material empregado e restauração das condições primitivas de 

vegetação, solo e corpos d’água afetados pela construções realizadas no 

local nos moldes do PRAD de fls. 121/158, no prazo de 120 dias, sob pena 

de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais)....Para análise do excesso 

de execução deve ser levado em conta o cumprimento parcial da 

obrigação quando do relatório técnico realizado pela Sema, o pedido de 

dilação de prazo formulado pelo executado em razão de força maior, bem 

como o laudo técnico dando como preservada e iniciada a recuperação do 

meio ambiente (fls. 362/378).Assim, em que pese o atraso no cumprimento 

da obrigação pelo executado, constata-se que o mesmo a realizou 

atendendo ao comando judicial, motivo pelo qual entendo como razoável a 

redução da multa diária para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) que deve 

ser multiplicado pelos 180 (cento e oitenta) dias de atraso, 

considerando-se somente 01 (um) evento...Com estas considerações, 

acolho em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e determino 

que o executado efetue o pagamento da quantia de R$ 180.000,00 (cento 

e oitenta mil reais) acrescido de multa de 10% (dez por cento) em favor do 

Fundo Estadual do Meio Ambiente no prazo de 15 (quinze) dias.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42727 Nr: 3157-61.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDFORT - JUARA, Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo da Silva Campos - 

OAB:14957, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:MT/13431-B, Fábio Ricardo Cavina - OAB:9.576-A, Reginaldo 

Monteiro de Oliveira - OAB:9945

 Vistos etc.

Estando as partes devidamente representadas e havendo pleito de 

produção de provas, declaro o feito saneado e fixo como pontos 

controvertidos: a) a existência da proposta de R$ 50.000,00 a ser pago 

em 72 parcelas de R$ 1.277,00; b) a existência da proposta de R$ 

50.000,00 a ser pago em 72 parcelas que somadas alcançam a quantia de 

R$ 1.429,92; c) a existência de culpa exclusiva das requeridas e d) a 
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existência de dano moral e de eventual repetição de indébito.

Para tanto, designo o dia 27/03/2019 às 16h:30m para a colheita de 

depoimento pessoal do autor e oitiva de testemunhas cujo rol deve ser 

apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

Destaco que a intimação das testemunhas deve obedecer o disposto no 

art. 455 do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35832 Nr: 3385-07.2009.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISVAL - Distribuidora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - OAB:8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Marcos C Amaral 

Vasconcelos - OAB:16.640, Mariana Menezes - OAB:39340, 

Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 Vistos etc....É o relatório. Decido.Em que pese o pedido do requerente na 

apresentação das contas, face as contas apresentadas pelo requerido 

(fls. 425/426), entendo que a dicção do art. 550, §6º do CPC não deixa 

dúvidas do seu cabimento tão somente quando o requerido não as 

apresenta no prazo legal, motivo pelo qual o indefiro.Afere-se dos autos 

que das contas apresentadas pelo requerido e posteriormente 

complementadas (fls. 225/423 e 431/434) o requerente não as aquiesceu 

não havendo como serem julgadas nesta oportunidade (art. 552 do CPC), 

sendo necessária instrução, onde em sede de cognição exauriente, será 

possível proferir sentença julgando o mérito das contas e eventual saldo 

favorável ou desfavorável ao requerente constituindo título executivo 

judicial.Logo, considerando os argumentos delineados quanto as contas 

apresentadas, determino a intimação das partes para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir justificando sua necessidade no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.Na hipótese de quedar-se inerte, 

certifique-se e venham os autos conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27166 Nr: 5141-22.2007.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato Rural de Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco CNH Industrial Capital S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Moser - 

OAB:PR-21.307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:7295/Pr

 Assim, a proteção do interesse em tela reclama por parte dos 

sindicalizados a propositura de ações revisionais visando uma discussão 

individualizada de cada caso concreto. Portanto, por estes termos, revogo 

a liminar de fls. 258/267 e julgo extinto feito sem resolução de mérito nos 

termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.Condeno o 

requerente ao pagamento de honorários advocatícios em arbitro em 10% 

do valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 85, §2º do CPC.P.R.I. 

Após o decurso do prazo e nada sendo requerido, arquive-se com as 

cautelas legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60552 Nr: 3161-30.2013.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Donizete da Silva, Marcia Silva Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento Nº 31/2016 – CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

553,62 (Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta e Dois 

Centavos) que foi condenado na r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo o valor das custas, R$ 413,40 (Quatrocentos e 

Treze Reais e Quarenta Centavos) e valor das taxas R$ 140,22 (Cento e 

Quarenta Reais e Vinte e Dois Centavos). Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa e mandar gerar guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70590 Nr: 1557-63.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elissandra Esperidião da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME, Jezyka Andrea 

Tonhon Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento Nº 31/2016 – CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

553,62 (Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta e Dois 

Centavos) que foi condenado na r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo o valor das custas, R$ 413,40 (Quatrocentos e 

Treze Reais e Quarenta Centavos) e valor das taxas R$ 140,22 (Cento e 

Quarenta Reais e Vinte e Dois Centavos). Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa e mandar gerar guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000471-35.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO BERTONCELLO (RÉU)

LILIAN VIEIRA DA SILVA (RÉU)

FRANCIELI DOMINHAKI DE GOIS (RÉU)

VALDEMIR JOSE DA SILVA (RÉU)

EDUARDO ZANELA (RÉU)

CLAUDIA DANTAS ZANELA (RÉU)

ANTONIO GERALDO FINCO (RÉU)

IRACI MOREIRA DO NASCIMENTO (RÉU)

VALDIR MARQUES PIMENTA (RÉU)

ANGELA MARIA GUIMARAES MARQUES PIMENTA (RÉU)

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA NOVO HORIZONTE - 

COOPERNONTE (RÉU)

 

Intimar o ilustre advogado da parte autora para que efetue depósito de 

diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS DA 

PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de guias on line 

– emissão de guias de diligencias. Caso necessário será solicitado 
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complementação da diligencia. Intimar ainda o patronos da parte autora 

para retirar em Cartório Cartas Precatórias para o devido cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000952-95.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. NOVAIS IND. E COM. DE MADEIRAS - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN OAB - MT0015312A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000952-95.2018.8.11.0018. AUTOR(A): L. S. NOVAIS 

IND. E COM. DE MADEIRAS - EPP RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA Trata-se de “Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização de Danos Morais e 

Pedido de Tutela de Urgência”, proposta por L.S.NOVAIS E CIA LTDA EPP 

em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A., qualificados nos autos. Antes da triangularização processual a parte 

autora peticiona nos autos (ID: 15258547), relatando que não possui mais 

interesse na presente ação, pedindo pela extinção do feito. Vieram os 

autos conclusos. É o sucinto relatório. Sem delongas, verifico dos autos 

que a parte autora declarou que não possui mais interesse no 

prosseguimento da presente demanda, sendo a extinção do feito medida 

que se impõe. Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, 

para fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo 

Civil. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, VIII, do NCPC. Custas processuais pelo autor. Transitada em 

julgada, certifique-se e arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000860-20.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. WALDOW MADEIRAS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO OAB - MT0008435A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000860-20.2018.8.11.0018. AUTOR(A): S. R. 

WALDOW MADEIRAS - ME RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de “Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização de Danos Morais e 

Pedido de Tutela de Urgência”, proposta por S.R. Waldow - EPP em face 

de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Sustenta a parte 

requerente que é empresa comercial e que no mês de julho de 2018 foi 

surpreendida com um valor exorbitante em sua fatura de energia elétrica e 

que logo após caso não pague o referido débito poderá ter suspenso o 

fornecimento da eletricidade. Aduz que se encontra com o fornecimento 

de eletricidade na eminencia de ser cortado. Pretende com o deferimento 

dos efeitos da tutela para que a requerida se abstenha do corte da 

energia elétrica da UC n. 6/1499033-7. Juntou os documentos de ID 

14665662-14665717 e 14665741. Vieram os autos conclusos para análise 

do pedido liminar. No presente caso, a parte autora afirma que o valor que 

está sendo cobrado na fatura pelo consumo de energia elétrica referente 

ao mês de julho/2018 é exorbitante e que não há motivação para o 

aumento considerável do consumo. Aduz que comparada às faturas dos 

meses anteriores, o valor cobrado foge dos padrões de seu consume 

corriqueiro, requerendo para tanto a discussão desta diferença pugnando 

inclusive pela inversão do ônus da prova. Pois bem. Denoto que a 

modalidade de leitura da unidade do autor pode ser realizada de forma 

cíclica, em virtude da empresa estar localizada distante da zona urbana. 

Nesse contexto, o agir da concessionária está amparado no art. 41, § 2º, 

I, da Resolução n. 456/2000, da Aneel. Diz o artigo 41, parágrafo 2º, inciso 

I: “Art. 41. As leituras e os faturamentos de unidades consumidoras do 

Grupo “B” poderão ser efetuados em intervalos de até 3 (três) ciclos 

consecutivos, de acordo com o calendário próprio, nos seguintes casos: I 

– unidades consumidoras situadas em área rural;” Ressalvado esse 

ponto, denoto também que em análise das contas de energia 

apresentadas pela empresa há na descriminação do consumo a chamada 

“energia reativa excedente” o que merece análise, vejamos: A cobrança 

do consumo de energia reativa excedente está condicionada à prévia 

notificação do consumidor, bem como à observância de um período de 

ajustes, a fim de permitir, ao consumidor, a correção das instalações 

elétricas, evitando o faturamento da energia reativa excedente, conforme 

preconiza o art. 68 da Res. 456/00 da ANEEL e Art. 6º, III do CDC. Sendo 

assim, em que pese a alegação de cobrança exorbitante, constato que a 

parte autora não demonstrou qualquer inicio de prova material que 

justificasse a tese alegada, como por exemplo, protocolo de chamado 

junto a requerida, ou comprovação de vistoria do técnico “in loco” na 

empresa autora que comprovasse alguma irregularidade. No mais quanto 

ao histórico de gasto energético do ano anterior não pode servir de base 

para as cobranças recentes dos últimos seis meses. Assim, da análise da 

fatura questionada, ao menos em juízo rarefeito, verifica-se a 

possibilidade de cobrança legal da “energia reativa excedente”, desde que 

seja comprovada a notificação do consumidor a correção das instalações 

elétricas, evitando o faturamento da energia reativa excedente. Desse 

modo, utilizando o poder geral de cautela, tenho que indeferir, por ora o 

pedido de tutela é medida que se impõe, até que se prove a legalidade ou 

não da cobrança dos valores de “energia reativa excedente”. Porém por 

outro lado, tratando-se de relação de consumo, onde toda a prova 

produzida deve ser analisada à luz do CDC, onde nada impede que após a 

contestação da requerida o pedido de tutela possa ser reapreciado. 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS INDEFIRO a tutela de urgência por não se 

tratar de fatura de valores pretéritos e por não estar comprovado a 

cobrança irregular de “energia reativa excedente”, devendo a ré 

manifestar para o convencimento do Juízo. Cite-se a parte Ré para que no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, CPC), caso queira, apresente 

contestação. A ausência de contestação implicará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344, 

CPC). Decorrido o prazo para contestação, aportando ou não a defesa, 

volte-me concluso para deliberação. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Às providências. JUARA, 19 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000951-13.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELI ISOLDE SCHMENGLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI OAB - MT24914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Welton Ferreira dos Santos (EXECUTADO)

 

Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

certidão e recibo juntado no presente feito. Sueli Aparecida Mileski - 

Gestora

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000951-13.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELI ISOLDE SCHMENGLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI OAB - MT24914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Welton Ferreira dos Santos (EXECUTADO)

 

Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

certidão e recibo juntado no presente feito. Sueli Aparecida Mileski - 

Gestora

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000860-20.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. WALDOW MADEIRAS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO OAB - MT0008435A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Intimar o ilustre advogado da parte autora para que efetue depósito de 

diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS DA 
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PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de guias on line 

– emissão de guias de diligencias. Caso necessário será solicitado 

complementação da diligencia.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000783-11.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI APARECIDA BRABO MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VALIM FRANCO OAB - MT0006056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO MOURA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000783-11.2018.8.11.0018 Parte Autora: LUCI 

APARECIDA BRABO MACEDO Parte Ré: HILARIO MOURA DECISÃO Em 

razão do provimento do recurso de agravo de instrumento n. 

1010598-86.2018.811.0000, designo audiência de justificação prévia para 

o dia 06.12.2018 às 15h30. Intime-se o requerido para, querendo, 

comparecer à audiência designada (art. 562, 2ª parte, do CPC), 

esclarecendo que poderá apenas formular contraditas e perguntas às 

testemunhas arroladas pelo(s) autor(es), não sendo admitida a oitiva de 

testemunhas por ele(s) arroladas, as quais serão ouvidas oportunamente, 

na fase instrutória. A intimação pessoal requerido deverá ser por correios 

com aviso de recebimento (A.R.), no endereço fornecido pelo ele em sua 

contestação. Notifique-se o autor, cientificando-o de que deverá se fazer 

acompanhar de suas testemunhas, independentemente de intimação, 

devendo observar, ainda, se for o caso, o disposto no artigo 357, § 4º, do 

NCPC e arrolar suas testemunhas. Cumpra-se expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000783-11.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI APARECIDA BRABO MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VALIM FRANCO OAB - MT0006056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO MOURA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000783-11.2018.8.11.0018 Parte Autora: LUCI 

APARECIDA BRABO MACEDO Parte Ré: HILARIO MOURA DECISÃO Em 

razão do provimento do recurso de agravo de instrumento n. 

1010598-86.2018.811.0000, designo audiência de justificação prévia para 

o dia 06.12.2018 às 15h30. Intime-se o requerido para, querendo, 

comparecer à audiência designada (art. 562, 2ª parte, do CPC), 

esclarecendo que poderá apenas formular contraditas e perguntas às 

testemunhas arroladas pelo(s) autor(es), não sendo admitida a oitiva de 

testemunhas por ele(s) arroladas, as quais serão ouvidas oportunamente, 

na fase instrutória. A intimação pessoal requerido deverá ser por correios 

com aviso de recebimento (A.R.), no endereço fornecido pelo ele em sua 

contestação. Notifique-se o autor, cientificando-o de que deverá se fazer 

acompanhar de suas testemunhas, independentemente de intimação, 

devendo observar, ainda, se for o caso, o disposto no artigo 357, § 4º, do 

NCPC e arrolar suas testemunhas. Cumpra-se expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000783-11.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI APARECIDA BRABO MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VALIM FRANCO OAB - MT0006056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO MOURA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000783-11.2018.8.11.0018 Parte Autora: LUCI 

APARECIDA BRABO MACEDO Parte Ré: HILARIO MOURA DECISÃO Em 

razão do provimento do recurso de agravo de instrumento n. 

1010598-86.2018.811.0000, designo audiência de justificação prévia para 

o dia 06.12.2018 às 15h30. Intime-se o requerido para, querendo, 

comparecer à audiência designada (art. 562, 2ª parte, do CPC), 

esclarecendo que poderá apenas formular contraditas e perguntas às 

testemunhas arroladas pelo(s) autor(es), não sendo admitida a oitiva de 

testemunhas por ele(s) arroladas, as quais serão ouvidas oportunamente, 

na fase instrutória. A intimação pessoal requerido deverá ser por correios 

com aviso de recebimento (A.R.), no endereço fornecido pelo ele em sua 

contestação. Notifique-se o autor, cientificando-o de que deverá se fazer 

acompanhar de suas testemunhas, independentemente de intimação, 

devendo observar, ainda, se for o caso, o disposto no artigo 357, § 4º, do 

NCPC e arrolar suas testemunhas. Cumpra-se expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42501 Nr: 2929-86.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Xavier dos Santos - ME, Edilson Xavier 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo da suspensão. Assim promovo 

vistas ao patrono da parte exequente, para indicar bens passíveis de 

penhora, conforme decisão fl.108, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74534 Nr: 3455-14.2015.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Viol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:MS/12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, TONI FERNANDES SANCHES - OAB:19529/O

 Vistos e etc,

Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos por CALUDIO VIOL, 

visando suprir suposta omissão na sentença de fls. 193, eis que foi 

omissa quanto aos honorários advocatícios fixados.

Pois bem, primeiramente conheço dos embargos de declaração, eis que 

tempestivos.

No mérito, acolho as alegações da parte embargante, eis que a sentença 

foi omissa quanto aos honorários advocatícios já fixados na sentença de 

fls. 92/93.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, conheço dos embargos de declaração e 

os provejo para sanar a omissão apontada pela parte exequente, 

corrigindo a sentença de fls. 193, para acrescentar que o valor a ser 

levantando em favor do exequente é R$ 9.500,00 + R$ 2.687,72 referente 

os honorários advocatícios, que somam R$ 12.187,72.

Em razão disso, o valor a ser levantado pelo executado é de R$ 3.081,83.

Expeçam-se os alvarás para levantamento dos valores, devendo ser 

observada as contas bancárias indicadas pelas partes.

Após, certificado o transito em julgado, AO ARQUIVO.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 71029 Nr: 1784-53.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Maria da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS, 

Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CARASSA - 

OAB:4223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Willians Fratoni 

Rodrigues - OAB:128.341

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedente o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do NCPC, confirmando a tutela antecipada concedida às f. 

64/66.DECLARO a inexistência de negocio jurídico entre a parte 

requerente e requerida, notadamente quanto ao contrato nº 

767986237.CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a requerente, 

acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do 

STJ).CONDENO o requerido em restituição em dobro dos valores 

descontados indevidamente referente ao contrato aqui declarado 

inexistente, devendo ser atualizados monetariamente e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, desde a data da citação.Condeno a parte requerida 

nas custas e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios de sucumbência no patamar de 10% do valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.EXPEÇA-SE oficio ao 

INSS para cessar definitivamente os descontos do benefício da parte 

autora, em relação aos contratos declarados inexistentes nesta 

sentença.Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações baixas 

necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 78679 Nr: 1433-46.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Silva de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de ref: 55 e remetam-se os 

autos AO ARQUIVO com as anotações de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 99359 Nr: 6356-81.2017.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mateus Borges da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira da Silva - 

OAB:16034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de liquidação de sentença, movida por MATEUS 

BORGES DA LUZ, em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA 

(TELEXFREE), qualificados nos autos.

Entre um ato e outro a parte exequente foi intimada para manifestar nos 

autos (f. 147/149), com reiteração da intimação às fls. 152/154 e 

mantendo-se inerte (f. 155).

É o sucinto relatório.

A lei processual, quando da inércia da parte autora em promover o 

seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem resolução do 

mérito, nos exatos termos do art. 485, III e IV, do CPC. Trata-se de 

providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da 

máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação 

jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer 

interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da 

demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante 

interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão 

processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do NCPC.

Custas pela parte exequente.

 Decorrido o prazo recursal e procedidas as comunicações e anotações 

de estilo, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 87256 Nr: 364-42.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se o registro dos autos.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.

Não havendo manifestação da Autarquia, certifique-se e intime-se a parte 

autora para pugnar o que entender de direito no prazo de 05 (cinco).

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 87143 Nr: 304-69.2017.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Sokano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Intimar os patronos das partes acerca da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada para o dia 23/01/2019, às 09:00 

horas no CEJUSC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 96726 Nr: 4987-52.2017.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Fernandes Sokano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Intimar os patronos das partes acerca da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada para o dia 23/01/2019, às 09:00 

horas no CEJUSC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 115458 Nr: 5348-35.2018.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glauco Machado Leite Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. do Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Antunes Pagot - 

OAB:6282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a Patrona da parte autora para se manifestar quanto a juntada da 

contestação fl. 62/64, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74587 Nr: 3483-79.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 82927 Nr: 3444-48.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Gotardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta VALDECIR GOTARDO, 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende ser devido pelo INSS 

até a data de implantação de benefício, momento em que às f. 93, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 12.143,73.

 A autarquia intimada, NÃO apresentou impugnação, mantendo-se inerte 

(f. 102).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a Autarquia se mantido inerte, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pela Exequente nos termos do artigo 487, I do Novo Código 

de Processo Civil, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, fixando o 

valor de R$ 12.143,73 em 03/2018.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 58443 Nr: 930-30.2013.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atayde Ribeiro Taques Filho, Zenilda de Aguiar Brandão 

Taques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Mariano da Silva, Marlene Francisca de 

Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE CAROLINE SCHOMMER - 

OAB:21588/O, FRANCINE GOMES PAVEZI - OAB:MT/17162, Irajá 

Rezende de Lacerda - OAB:MT/11987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON QUEIROZ LOPES - 

OAB:9821/A

 Intimar os patronos das partes para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.426/429, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85345 Nr: 4844-97.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se a capa dos autos.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.

Não havendo manifestação da Autarquia, certifique-se e intime-se a parte 

autora para pugnar o que entender de direito no prazo de 05 (cinco).

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 93625 Nr: 3504-84.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alcir Paulino, Vandalucy Oliveira Carvalho 

Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

DEFIRO o pleito de ref: 45.

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Porto dos Gaúchos-MT 

para penhora, avaliação, remoção e depósito dos maquinários dados em 

alienação fiduciária, descritos na petição de fls. 168.

Intime-se o exequente para acompanhar o cumprimento da missiva, sendo 

que as custas serão de sua responsabilidade.

Com o retorno da precatória, intime-se a parte exequente para manifestar 

o que entender de direito no prazo de 05 (cinco).

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes
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 Cod. Proc.: 66377 Nr: 3300-45.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta JOAQUIM DE OLIVEIRA, 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende ser devido pelo INSS 

até a data de implantação de benefício, momento em que às f. 119/120, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 45.918,75.

 A autarquia intimada, NÃO apresentou impugnação, mantendo-se inerte 

(f. 127).

A parte exequente pugna pela homologação dos cálculos e expedição do 

RPV (f. 126).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a Autarquia se mantido inerte, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pela Exequente nos termos do artigo 487, I do Novo Código 

de Processo Civil, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, fixando o 

valor de R$ 45.918,75 em 02/2018.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56905 Nr: 3127-89.2012.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ermogenio Francisco Santos, Aparecido Alves 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:MT/9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277, Ghyslen 

Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, José Osvaldo Leite Pereira - 

OAB:3418-A, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089, 

Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Desta forma, DETERMINO o revigoramento da liminar. Para tanto, deverão 

ser ARRANCADAS TODAS AS PLACAS, CERCAS E OUTRAS 

DEMARCAÇÕES INDEVIDAS no imóvel em litígio.A ordem judicial deverá 

ser cumprida por 2 (dois) oficiais de justiça, acompanhados do 

requerente, com apoio policial (art. 139, VII do CPC), sendo que a 

requisição deverá ser dirigida a Polícia Judiciária Civil.INTIME-SE 

pessoalmente DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS e DIEGO MARTIN 

PAES DE BARROS, para que cumpra a ordem judicial, advertindo-os que 

em caso de novo descumprimento, ensejará multa diária de R$ 100.000,00 

(cem mil reais).No mais, deferindo a produção de prova testemunha e 

depoimento pessoal do requerente e requerido, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para a data de 11.12.2018 às 15h00min.Fixo o 

prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.As testemunhas deverão ser ao 

máximo de três para cada parte. Somente será admitida a inquirição de 

testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos. Cabe 

aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 3 (três) da data 

da audiência, comprovante de intimação e recebimento.Nos demais casos, 

a parte que não recolher custas e nem ofereça meios para diligencia de 

intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo como desistência 

da oitiva requerida. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86331 Nr: 5443-36.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lino Sant' Ana da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso S/A, Banco Bradesco 

Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082, José Edgard da Cunha Bueno Filho - 

OAB:126.504, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16940/A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, diante do não preenchimento dos 

requisitos legais e a inexistência de omissão, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.Afim de evitar qualquer nulidade, revogo a decisão de fls. 

390. Abra-se novo prazo, para que as partes, caso queiram, apresentem 

recurso de apelação, abrindo vista a parte contrária para 

contrarrazões.Após, remeta-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86884 Nr: 170-42.2017.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Cunha dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta MARIA APARECIDA 

CUNHA DOS SANTOS, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende ser devido pelo INSS 

até a data de implantação de benefício, momento em que às f. 113/114, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 62.025,33.

 A autarquia intimada, NÃO apresentou impugnação, mantendo-se inerte 

(f. 121).

A parte exequente pugna pela homologação dos cálculos e expedição do 

RPV (f. 122).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a Autarquia se mantido inerte, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pela Exequente nos termos do artigo 487, I do Novo Código 

de Processo Civil, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, fixando o 

valor de R$ 62.025,33 em 05/2018.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69821 Nr: 1206-90.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. (antiga 

denominação: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES

ELLEN

CRISTINA GONÇALVES PIRES - OAB:131600/SP, WILSON ROBERTO 

PEIXOTO JUNIOR - OAB:8032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos 

formulados, o que faço com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 

487, inciso I, do CPC e revogo a liminar concedida nos autos.Condeno a 

parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

proveito econômico.Após o transito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo com as baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34678 Nr: 2237-58.2009.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priminho Antonio Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

pagamento de diligencia, para o cumprimento do mandado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56936 Nr: 3160-79.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Cesar Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarez Trindade Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Caso necessário será cobrado complementação da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76371 Nr: 435-78.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, com fulcro no artigo 487, I do NCPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o feito com 

resolução do mérito.Sem custas e honorários, face a gratuidade da 

justiça.Transitada em julgada, arquive-se com as baixas 

necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 99382 Nr: 6365-43.2017.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Borges da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira da Silva - 

OAB:16034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Intime-se a parte exequente para requerer o que de direito no prazo de 05 

(cinco) dias, para o regular prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 91035 Nr: 2194-43.2017.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Sokano, Cristiane Fernandes Sokano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Intimar o patrono das partes acerca da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada para o dia 23/01/2019, às 09:00 

horas no CEJUSC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69672 Nr: 1128-96.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanessa Cristina Coutinho de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Intimar Parte requerida para que se manifeste quanto a juntada de carta 

precatória

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86431 Nr: 5482-33.2016.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Eliane Fuhr - OAB:19109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Compulsando os autos verifico que assiste razão a Defensoria Pública, 

pois a procuração anexa aos autos, confere amplos poderes para a 

advogada, devendo ser apresentada, se for o caso, renuncia dos 

poderes para regularização do patrocínio da causa.

Intime-se a advogada para que junte aos autos comprovação de renuncia 

dos poderes. Com a juntada, promova-se sua exclusão do feito.

Intime-se a parte exequente pessoalmente, para que dê prosseguimento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62181 Nr: 4808-60.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Gomes Azoia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mamborê Indústria e Comércio de Madeiras 
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Ltda, Egidio Trentin, Marcos Guilherme Trentin, Zarife Maria Yared Trentin, 

Helena Trentin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as partes de designação de perícia a ser realizada no dia 

19/12/2018, conforme juntada de Ofício (ref. 32).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 88511 Nr: 927-36.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Marangoni dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste no presente feito 

tendo em vista o decurso do prazo sem a juntada de contestação do 

requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74956 Nr: 3653-51.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste no presente feito 

tendo em vista o decurso do prazo sem a juntada de contestação do 

requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 5795 Nr: 1131-42.2001.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaristo Cesar Columbano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Tabaporã-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Intimar o patrono da parte autora para requerer o que de direito no prazo 

de 05 (cinco) dias, conforme determina o despacho fl.257.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 101355 Nr: 7435-95.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Sales da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código:101355

Requerente: MANOEL SALES DA SILVA

Requerido: INSS – Instituto Nacional de Seguro Social

EMENTA – “Aposentadoria por idade. Trabalhador rural. Comprovação por 

testemunhas e documentos. Procedência. Benefício fixado em 01 (um) 

salário mínimo desde o requerimento administrativo”.

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

 Trata-se de “Ação para Concessão de Aposentadoria Rural por Idade” 

proposto por MANOEL SALES DA SILVA em desfavor do Instituto Nacional 

de Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de benefício 

previdenciário como trabalhador rural.

Alega a parte requerente que possui idade mínima para a aposentação; 

ostenta a qualidade de segurado, pois trabalhou nas lides rurais por tempo 

superior ao mínimo necessário, em regime de economia familiar.

Instruiu a exordial com documentos (fls. 11/56).

Citado e intimado o Requerido apresentou contestação (fls. 64/68), 

alegando que as provas contidas nos autos são insuficientes para 

atender os requisitos de início de prova material do exercício de atividade 

rural em regime de economia familiar no período exigido por lei. Contesta 

ainda a forma de aplicação dos juros e honorários advocatícios, bem como 

pré-questiona diversos dispositivos legais a fim de manejar eventual 

recurso.

 Foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasiõ em que foram 

inquiridas duas testemunhas.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

III - FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação de concessão de benefício previdenciário com pedido de 

aposentadoria por idade, sob a alegação de que a parte requerente 

sempre exerceu atividade rural.

O trabalhador rural, consoante o art. 12, da lei 8.212/91 e art. 11, da lei 

8.213/91 é segurado obrigatório, pois vinculado ao sistema previdenciário, 

sem possibilidade de exclusão voluntária.

 A aposentadoria por idade é concedida aos 65 anos de idade, se homem, 

e 60 anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os 

trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 

atividades em regime de economia familiar.

 Frise-se que a razão teleológica para a redução da idade no caso de 

rurícolas reside na insalubridade ínsita às lides rurais, cujos trabalhadores 

são expostos a condições de trabalho severas, expondo-se diariamente 

ao sol e a chuva, lavrando a terra com ferramentas manuais, com longas 

jornadas de trabalho.

 Com isso, visando concretizar o princípio da igualdade material, o 

legislador desigualou os desiguais, antecipando em cinco aos a idade 

mínima para a aposentadoria.

 Nesse diapasão, transcreve-se o liceu do jurista SÉRGIO PINTO MARTINS 

(Direito da seguridade social. 32 ed. – São Paulo: Atlas, 2012. P. 349), in 

verbis: “(...) Essa regra de redução de tempo para o trabalhador rural vale, 

portanto, para os trabalhadores rural empregado, eventual, avulso e 

segurado especial, bem como para os segurados garimpeiros que 

trabalhem, comprovadamente, em regime de economia familiar. A 

justificativa do prazo diferenciado na área rural é de que o trabalho seria 

mais penoso, pois o segurado presta serviços a ceu aberto, sujeito a sol, 

chuva, frio e etc. Assim, o trabalhador se desgastaria mais rapidamente 

do que outra pessoa. Não há que se falar em violação ao princípio da 

igualdade, pois é a própria Constituição que determina essa diferença de 

idade”.

 A parte requerente demonstrou pelos documentos acostados à inicial, 

que por ocasião do ajuizamento da ação contava com 63 (sessenta e dois 

) anos de idade, pois nasceu em 29/11/1954 .

O art. 143, da lei 8213/91 garante a concessão ao trabalhador rural de 

aposentadoria por idade, bastando ao segurado, além da idade mínima, 

demonstrar o desempenho de atividade rural pelo tempo de carência 

necessária ao benefício, conforme estabelecido no art. 25, da citada lei.

 A própria lei traz exceção à regra geral da obrigatoriedade de 

recolhimento das contribuições previdenciárias para os trabalhadores 

rurais, para que possam obter aposentadoria por idade, desde que 

comprovem tempo mínimo de efetivo exercício de atividade rural igual ao 

número de meses necessários à concessão do benefício requerido.

 A parte requerente ajuizou a presente ação em 03.11.2017, devendo, 

assim, conforme o art. 25, da lei 8.213/91, comprovar o exercício da 

atividade rural nos 180 meses anteriores ao seu requerimento, perfazendo 

15 anos.

O segundo requisito para concessão do benefício, que é o efetivo 

exercício de atividade laboral rural no período imediatamente anterior ao 

requerimento, está suficientemente comprovado na integralidade.

Os documentos colacionados nos autos demonstram que a parte 

requerente é lavrador desde sempre, havendo ainda outros comprovantes 

idôneos de tal situação, restando demonstrado o início de prova 

documental. Frise-se, que há documentos contemporâneos ao período de 

prova.

Frise-se, por oportuno, que o registro na CNIS do requerente no período 

de prova são todos referentes a trabalhos rurais em Fazendas. Tal 
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circunstância foi devidamente esclarecida pelas testemunhas inquiridas 

em juízo, os quais foram uníssonas em afirmarem que conhecem o 

requerente e sempre tiveram conhecimento de que ele exerce atividades 

rurais.

Assim, ao contrário do que pretende o INSS, os registros na CNIS do 

requerente não desnatura sua qualidade de rurícola, ao contrário, 

confirmam ainda mais a veracidade das alegações, pois todos os patrões 

são fazendeiros conhecidos na região.

A prova testemunhal corrobora a prova documental e inclusive atesta o 

exercício da atividade rural, em período superior ao necessário para o 

preenchimento do período de carência. O início de prova material trazido 

pela parte requerente é confirmado assim, de maneira segura, pela prova 

testemunhal colhida em juízo. Vale lembrar que o rol de documentos hábeis 

a comprovação do labor rurícola (artigo 160 da Lei n. 8.213/91) é 

meramente exemplificativo, sendo admissíveis outros documentos além 

dos expressamente previstos, haja vista as dificuldades enfrentadas 

pelos trabalhadores rurais para constituir prova material (Precedentes do 

STJ: Resp 616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 

550, e Resp 448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 

02.03.2005, p. 185).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a requerida a pagar ao 

requerente MANOEL SALES DA SILVA o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE, nos termos do art. 143, da lei 

8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês (R$ 954,00), extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC.

 Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, na forma prevista na lei 6.899/81 e Súmulas 

43 e 148, do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da 

citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, 

nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 

1º, do CTN; enunciado 20, do CJF e da Súmula 204, do STJ.

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inc. I, da Lei Estadual 

nº 7.603/2001.

Condeno a requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111, do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

 Considerando que o débito vencido não ultrapassa a 1000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa de ofício para reexame 

necessário, nos termos do art. 496, § 2º, do NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Número do CPF: 537.194.501-83

Nome da Mãe: Vitoria Susana da Silva

Nome do segurado: Manoel Sales da Silva

 Endereço do segurado: Chácara Recanto Feliz, KM 04, Gleba Taquaral, 

Zona Rural, Juara/MT.

Benefício concedido: aposentadoria por idade rural.

Renda mensal atual: Um salário mínimo (R$ 954,00).

 DIB: 28/06/2017 – data do requerimento administrativo

 Juara, 24 de julho de 2018.

 ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

- Juiz de Direito-

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-28.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDY CABRAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO(A))

VERONICA ESTEFANI DE ALMEIDA OAB - MT22868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

 

8010224-28.2017.8.11.0018 REQUERENTE: JURANDY CABRAL DOS 

SANTOS REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, TELEFONICA 

BRASIL S.A. SENTENÇA Ausente o relatório nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Acostou-se aos autos alvará judicial expedido em favor da 

parte autora (ID: 15214451), restando devidamente pago. É o breve 

relatório. Decido. Considerando a informação de que a parte reclamada 

quitou o débito, a extinção do processo é medida que se impõe. FORTE EM 

TAIS FUNDAMENTOS julgo por sentença EXTINTO o presente feito, com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, procedendo 

à baixa de eventuais restrições judiciais. Após, decorrido o prazo 

recursal, arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-33.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON MARQUES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

1000163-33.2017.8.11.0018 REQUERENTE: WILSON MARQUES DO 

AMARAL REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A SENTENÇA Ausente o relatório nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Acostou-se aos autos alvará judicial expedido em favor da 

parte autora (ID: 15610262), restando devidamente pago. É o breve 

relatório. Decido. Considerando a informação de que a parte reclamada 

quitou o débito, a extinção do processo é medida que se impõe. FORTE EM 

TAIS FUNDAMENTOS julgo por sentença EXTINTO o presente feito, com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, procedendo 

à baixa de eventuais restrições judiciais. Após, decorrido o prazo 

recursal, arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010133-74.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELUZIA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI OAB - MT0012674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELICIO HIROCAZU IKENO OAB - MT0003470A (ADVOGADO(A))

 

8010133-74.2013.8.11.0018 REQUERENTE: ELUZIA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA SENTENÇA 

Ausente o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Acostou-se 

aos autos o alvará judicial expedido em favor da parte autora (ID: 

15214318) que foi devidamente pago. É o breve relatório. Decido. 

Considerando a informação de que a parte reclamada quitou o débito, a 

extinção do processo é medida que se impõe. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS julgo por sentença EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, procedendo a 

baixa de eventuais restrições judiciais. Após, decorrido o prazo recursal, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37971 Nr: 2007-79.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: Karina Miyiki Guinoza Fukuhara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Luiz Capelasso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para pugnar o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96203 Nr: 4696-52.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diangela Maria da Silva, Cleiton Soares da 

Conceição, Hudson Silva do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Promovo a intimação do advogado do réu CLEITON SOARES DA 

CONCEIÇÃO, para se manifestar em relação a CP negativa para inquirição 

da testemunha CARLA JUSTINO DOS SANTOS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 100559 Nr: 6972-56.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Gomes Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSMAR GOMES MARIANO, Cpf: 

63011883149, Rg: 1015029-3, Filiação: Benicio Paulo Mariano e de Maria 

Gomes dos Reis, data de nascimento: 17/10/1971, brasileiro(a), natural de 

Lunardelli-PR, solteiro(a), pedreiro/artesão/ sreviços gerais, Telefone (66) 

9994-0046. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incurso no art. 306, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97 – 

Código de Trânsito Brasileiro. Consta do incluso auto de Inquérito Policial, 

que no dia 02 de outubro de 2017, por volta das 21h40, nas proximidades 

de um posto de gasolina, localizado na Avenida José Alves Bezerra, nesta 

cidade e Comarca de Juara/MT, o denunciado OSMAR GOMES MARIANO, 

ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo 

automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de 

álcool.

Despacho: Vistos,Tendo em vista o teor da certidão do Oficial de Justiça 

de ref. 28, informando sobre a não localização do denunciado RECEBO a 

denúncia ofertada em desfavor de Osmar Gomes Marianopor, 

preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do 

Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do mesmo 

diploma legal. Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, 

consigna-se que o procedimento será o comum e o rito, o sumário.Tendo 

em vista que a acusada está em local incerto e não sabido, em 

cumprimento a súmula 351 do STJ, determino a expedição de ofício à 

SEJUDH para que tal órgão informe a este Juízo se o acusado se encontro 

preso no estado de Mato Grosso, no prazo de 5 (cinco) dias. Sendo a 

resposta positiva, expeça-se carta precatória para a comarca em que o 

réu estiver presa. Na hipótese de resposta negativa, cite-se o acusado, 

por edital, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo constar no edital que, na resposta, poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, ofertar documentos 

e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de cinco, qualificando-se e requerendo sua intimação, 

quando necessário. Proceda-se à expedição de certidão de antecedentes 

criminais obtida no sistema APOLO, sendo ônus do MP a juntada das 

demais certidões. No tocante ao pedido de item 3 constante na cota 

ministerial, entendo não haver previsão legal para o deferimento do pleito, 

ao revés, deferir tal pedido seria afrontar os princípios do contraditório e 

da ampla defesa, razão pela qual indefiro o requerimento ministerial. 

Comunique-se o recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de 

Identificação, à Delegacia de Polícia local, bem como ao banco de dados 

do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC). Notifique-se o 

Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 23 de novembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 105058 Nr: 617-93.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO SÉRGIO RODRIGUES DOS 

SANTOS, Cpf: 00384855083, Rg: 4085422485, Filiação: Tereza Rodrigues 

dos Santos e Alceu dos Santos, data de nascimento: 30/11/1981, 

brasileiro(a), natural de Palmeira das Missões-RS, solteiro(a), motorista, 

Telefone 6699998-5041. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incurso nos artigos 305 e 306, parágrafo 1°, inciso I , do 

Código de Trânsito Brasileiro. Consta dos inclusos autos de Inquérito 

Policial, que no dia 21 de dezembro de 2017, por volta das 21h00, na Rua 

Castelo Branco, bairro Jardim Itapuã, nesta cidade e Comarca de 

Juara-MT, o imputado PAULO SÉRGIO RODRIGUES DOS SANTOS 

conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em 

razão da influência de álcool e afastou-se do local de acidente para fugir à 

responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída.

Despacho: Vistos etc, Tendo em vista o teor da certidão do Oficial de 

Justiça de ref. 15, informando sobre a não localização do denunciado 

RECEBO a denúncia ofertada em desfavor de Paulo Sérgio Rodrigues dos 

Santos por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do 

artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 

395 do mesmo diploma legal. Considerando os critérios do §1º do art. 394 

do CPP, consigno que o procedimento será o comum e o rito, o sumário. 

Tendo em vista que o acusado está em local incerto e não sabido, em 

cumprimento a súmula 351 do STJ, determino a expedição de ofício à 

SEJUDH para que tal órgão informe a este Juízo se o acusado se encontra 

preso no estado de Mato Grosso, no prazo de 5 (cinco) dias. Sendo a 

resposta positiva, expeça-se carta precatória para a comarca em que o 

réu estiver preso. Na hipótese de resposta negativa, cite-se o acusado, 

por edital, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo constar no edital que, na resposta, poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, ofertar documentos 

e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de cinco, qualificando-se e requerendo sua intimação, 

quando necessário. Proceda-se à expedição de certidão de antecedentes 

criminais obtida no sistema APOLO, sendo ônus do MP a juntada das 

demais certidões. No tocante ao pedido de item 3 constante na cota 

ministerial, entendo não haver previsão legal para o deferimento do pleito, 

ao revés, deferir tal pedido seria afrontar os princípios do contraditório e 

da ampla defesa, razão pela qual indefiro o requerimento ministerial. 
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Comunique-se o recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de 

Identificação, à Delegacia de Polícia local, bem como ao banco de dados 

do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC). Notifique-se o 

Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 23 de novembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 101098 Nr: 7331-06.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gessica Carvalho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GESSICA CARVALHO DA SILVA, Cpf: 

06366924180, Rg: 2815582-3, Filiação: Valdir Brasil da Silva e de Celia de 

Paula Carvalho, data de nascimento: 01/04/1995, brasileiro(a), natural de 

Juara-MT, convivente, do lar, Telefone 9926-521 5. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incurso nas sanções do art. 339 do Código Penal. 

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que no dia 15 de junho de 

2016, nesta cidade e comarca de Juara/MT, a denunciada GESSICA 

CARVALHO DA SILV A , vulgo “Gecal ” deu causa à instauração de 

investigação policial contra PESSOA À APURAR, imputando-lhe crimes de 

que o sabe inocente.

Despacho: Vistos etc,Frustrada a tentativa de citação pessoal da 

acusada, consoante certidão constante dos autos, é o caso, em tese, de 

citação por edital, conforme dispõe o art. 361 do CPP.No entanto, nos 

termos da Súmula 351 do STJ, é nula a citação por edital de réu preso na 

mesma Unidade da Federação em que o Juiz exerce a sua jurisdição. 

Assim, antes de proceder a citação da ré por edital, determino que seja 

oficiado a SEJUDH, requisitando informações se a acusada encontra-se 

presa em algum estabelecimento penal do Estado de Mato Grosso;Na 

hipótese de resposta negativa da SEJUDH, sem necessidade de nova 

conclusão, proceda à citação da acusada, por edital, nos moldes do artigo 

365 do Código de Processo Penal, com o prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361).Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 23 de novembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 78358 Nr: 1266-29.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tânio Domingos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TÂNIO DOMINGOS DA SILVA, Cpf: 

87713110178, Filiação: Francisca Marcolina da Silva e Antônio Domingos 

da Silva, data de nascimento: 31/01/1980, brasileiro(a), natural de 

Goiânia-GO, convivente, azulegista, Telefone (65) 99920-5901. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incurso no art. 306, §1°, inciso I, e arts. 303 c/c 30, 

parágrafo único, incisos I e III, c/c art. 298, inciso III, todos da Lei 9.503/97 - 

Código de Trânsito Brasileiro - c/c art. 70 do Código Penal. Consta so 

incluso Inquérito Polícial, que no dia 17 de fevereiro de 2016, por volta das 

14h45min, na Av. Rio Arinos, mais precisamente na praça dos 

Colonizadores, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o denunciado Tânio 

Domingos da Silva, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, 

conduziu veículo automotor, qual seja, o carro Fiat Uno, placas JYN-9669, 

com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e 

sem possuir habilitação.

Despacho: Vistos etc,Frustrada a tentativa de citação pessoal do 

acusado, consoante certidão constante dos autos, é o caso, em tese, de 

citação por edital, conforme dispõe o art. 361 do CPP.No entanto, nos 

termos da Súmula 351 do STJ, é nula a citação por edital de réu preso na 

mesma Unidade da Federação em que o Juiz exerce a sua jurisdição. 

Assim, antes de proceder a citação do réu por edital, determino que seja 

oficiado a SEJUDH, requisitando informações se o acusado encontra-se 

preso em algum estabelecimento penal do Estado de Mato Grosso;Na 

hipótese de resposta negativa da SEJUDH, sem necessidade de nova 

conclusão, proceda à citação do acusado, por edital, nos moldes do artigo 

365 do Código de Processo Penal, com o prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361).Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 23 de novembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 98727 Nr: 6026-84.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademos Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEMOS ALVES DA SILVA, Cpf: 

38961504991, Rg: 1762868-7, Filiação: José Norberto da Silva e de Maria 

Alves da Silva, data de nascimento: 12/07/1933, brasileiro(a), natural de 

Santana do Ipanema-AL, separado(a) judicialmente, lavrador/aposentado. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incurso nos artigos 12 (espingarda) e 14 (revólver) da 

Lei Federal 10.826/03 e artigo 147 do Código Penal. Consta dos inclusos 

autos de Inquérito Policial, que no dia 04 de julho de 2017, por volta das 

19h00, no “bar do Cuia”, localizado na Rua Equador, bairro Jardim 

América, nesta cidade e Comarca de Juara-MT, o imputado ADEMOS 

ALVES DA SILVA, vulgo “Lagoa”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de 

sua conduta, portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e 

em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Despacho: Vistos etc,Considerando que a denunciada está em local 

incerto e não sabido, nos termos do artigo 361 do Código de Processo 

Penal, determino sua citação por edital, com o prazo de 15 (quinze) 

dias.Cumpra-se.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 648 de 1025



possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 23 de novembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 38126 Nr: 2161-97.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romario Marcelo Souza Marques, Ronilson de 

Almeida Lage, Fagner Obadia Vieira, Josimar Obadia Vieira, Vagner 

Obadia Vieira, Orelio Rodrigues da Costa, Everton da Silva Ferreira, 

Ronaldo Marques, Adriano Santos de Souza, Nilson Cezar Martins, Jose 

Dias Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, André Rodrigo Schneider - OAB: 

MT/7.824-B, Aristides Jose Botelho de Oliveira - OAB:3911/MT, 

Gleyson Paglioco da Cruz - OAB:12783/MT, Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney Sandro 

Cunha - OAB:5030/MT, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Cód. 38126

Vistos.

Trata-se ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Romário Marcelo Souza Marques, Ronaldo Marques, Silveli Vieira de 

Souza Marques, Ronilson de Almeida Lage, Vagner Obadia Vieira, Fagner 

Obadia Vieira, Josimar Obadia Vieira, Orélio Rodrigues da Costa, José dias 

Nogueira, Adriano Santos de Souza, Nilson Cezar Martins e Everton da 

Silva Ferreira.

Compulsando os autos, denota-se que o feito encontra-se em fase de 

alegações finais, sendo que, mesmo devidamente intimados, por meio dos 

respectivos advogados, os réus Romário Marcelo Souza Marques, 

Ronaldo de Souza Marques, Everton da Silva Ferreira e Nilson Cezar 

Martins não apresentaram memoriais escritos.

Ante a inércia dos advogados dos acusados, foi expedido mandado para 

a intimação pessoal destes para o cumprimento do ato, contudo, estes não 

foram localizados nos endereços declinados nos autos, eis que se 

mudaram, exceto Everton, pois foi informado que ele faleceu há três anos.

Ante a sobredita informação, este Juízo logrou êxito em localizar a 

certidão de óbito de Everton da Silva Ferreira, vindo a colacionar aos 

autos na data de hoje (26/11/2018). Assim, imperioso o reconhecimento da 

extinção da punibilidade, em face da morte do agente, nos termos do artigo 

107, inciso I do Código Penal.

Os indigitados Orélio Rodrigues da Costa e José Dias Nogueira são 

representados pela Defensoria Pública, porém, até o momento a secretaria 

não fez a remessa da presente ação ao referido órgão.

No que tange aos denunciados Romário Marcelo Souza Marques, Ronaldo 

de Souza Marques e Nilson Cezar Martins, antes de nomear a Defensoria 

Pública para promover as suas defesas, se faz necessário intimá-los por 

edital para constituir advogado, já que estão em local incerto e não sabido.

 É cediço que é corolário do princípio constitucional da ampla defesa, o 

direito de os réus escolherem livremente seu patrono.

Assim, determino a intimação editalícia dos réus Romário Marcelo Souza 

Marques, Ronaldo de Souza Marques e Nilson Cezar Martins, com prazo 

de 15 dias, para constituírem advogado, juntando procuração nos autos, 

sob pena dos autos serem remetidos a Defensoria Pública.

Findo o prazo, quedando-se inertes, sem a necessidade de nova 

conclusão, remeta-se os autos à Defensoria Pública para apresentar as 

alegações finais dos acusados acima citados.

No mais, nos termos do art. 61 do CPP, extingo a punibilidade de EVERTON 

DA SILVA FERREIRA, em razão de seu falecimento, nos termos do art. 

107, I do CP.

Por conseguinte, exclua o nome do sobredito réu da capa dos autos.

Atente-se o senhor gestor às seguintes providências:

Art. 974 – Caberá ao Gestor Judiciário providenciar junto ao Cartório 

Distribuidor, se houver, ao Instituto de Identificação do Estado, bem como 

ao correspondente no âmbito federal, e à Delegacia de Polícia de onde 

proveio o procedimento inquisitorial, com certidão nos respectivos autos, 

as seguintes comunicações:

IV) trânsito em julgado da decisão da extinção da punibilidade, da 

condenação ou da absolvição;

Art. 1.387 – Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e 

absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, bastando a 

intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser 

nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato.

Art. 1455 – Ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será 

comunicado, até o dia 15 (quinze) de cada mês, – via Sistema INFODIP, 

para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, a respeito das 

sentenças condenatórias definitivas, e, com a maior brevidade possível, 

comunicar-se-á também a irrecorrível decisão que extinguiu a pena ou a 

punibilidade do condenado. (redação alterada pelo Provimento nº 

12/2015-CGJ).

Por fim, remeta-se os autos à Defensoria Pública para apresentar as 

alegações finais dos réus Orélio Rodrigues da Costa e José Dias 

Nogueira, eis que já são representados por este órgão.

Ciência ao Ministério Público.

Após, certificado o trânsito em julgado arquive-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Aguarde-se a realização da audiência.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Juara/MT, 26 de novembro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 34036 Nr: 1640-89.2009.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanio Carlos da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Sidney Marques de 

Oliveira - OAB:2946/RO

 AUTOS Nº 1203-77.2011.811.0018 – Cód. 40755

Denunciado: Juraci Pereira

Vistos etc,

Observa-se que foi extinta a punibilidade do denunciado Kessy Jhones 

Carvalho de Oliveira em razão da prescrição.

Quanto ao denunciado Juraci Pereira, considerando que o feito voltou a 

transcorrer normalmente após o término da suspensão pelo artigo 366 do 

CPP, determino a remessa dos autos à Defensoria Pública para 

apresentação de resposta à acusação.

Cumpra-se.

 Juara/MT, 14 de novembro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 61484 Nr: 4102-77.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourivaldo de Abreu Santos, Robson de Souza 

Padim, João Honorato da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418, Moacir 

Velozo Junior - OAB:17.762-A MT

 Cód. 61484

Vistos.

Trata-se ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Lourival de Abreu Santos, Robson de Souza Padim e João Honorato da 

Silva.

Às fls. 149/151 a defesa do acusado Robson de Souza Padim pugnou 

pela reconsideração da decisão que decretou a revelia e, por conseguinte 

a designação de audiência de continuação para realizar o interrogatório do 

réu sobredito, alegando eu o mandado de intimação foi expedido e 

cumprido no endereço desatualizado de Robson.

Pois bem, compulsando detidamente os autos, denota-se que assiste 

razão a defesa, uma vez que o endereço constante no mandado de fl. 

129/131 é diverso daquele informado à fl. 85.
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Sendo assim, evidente o prejuízo sofrido pelo réu, eis que não lhe foi 

oportunizado o direito de ampla defesa por motivo que não deu causa, 

razão pela qual chamo o feito à ordem para revogar a decisão de fl. 

132-verso, somente no que tange a decretação de revelia do indigitado 

Robson.

Por conseguinte designo audiência para interrogatório do réu Robson de 

Souza Padim para o dia 26 de fevereiro de 2019 às 13h30min.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Juara/MT, 26 de novembro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 98730 Nr: 6029-39.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdS, LHFS, JPdO, IH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ALBERTINI COLET - 

OAB:20262/O

 Vistos.

 Considerando a justificatíva plausível apresentada pela defesa do réu 

Ivan (ref. 51), redesigno a audiência para o dia 05 de setembro de 2019 às 

14h00min.

Deixo de analisar o pedido de reconsideração pleiteado pela defesa do 

sobredito acusado, eis que o ordenamento jurídico não reconhece tal 

prática, por ser medida processualmente inadequada quando formulado 

com o objetivo de desconstituir a decisão.

No mais, aguarde-se a realização da audiência ora designada.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 96363 Nr: 4773-61.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Gasparini Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos etc,Cuida-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em desfavor de Milton Gasparini Moreira, por ter 

praticado, em tese, os crimes previstos nos artigos 12 e 15 da Lei nº 

10.826/2003 e artigo 147 do Código Penal.A denúncia foi recebida no dia 

31 de outubro de 2017 (ref. 4). Apresentada resposta à acusação (ref. 

15), a defesa alegou ausência de justa causa, requerente assim a 

absolvição sumária do denunciado.É o relato do necessário. 

Decido.Dispõe o artigo 397 do Código de Processo Penal que o juiz pode 

absolver sumariamente o réu quando constatado [...] Logo, apenas 

verificando a presença de existência manifesta de causas de exclusão da 

ilicitude ou da culpabilidade, ou restando evidente que o fato não constitui 

crime, é que o juiz poderá absolver sumariamente, ou seja, sem que dê 

continuidade à instrução processual, com produção de provas, e 

apreciação de debates ou contraditas sobre fatos que demandem análise 

judicial.Por justa causa da ação penal tem-se entendido um lastro 

probatório mínimo, ainda que indiciário da materialidade e autoria 

delitiva.Rogério Sanches Cunha em sua obra Código de Processo Penal 

[...].Consigna-se que a abertura de fase instrutória não implica em Juízo de 

certeza, tampouco se traduz na condenação do denunciado, significando 

unicamente, a instauração do procedimento por intermédio do qual se 

perseguirá a descoberta da verdade real.Dessa forma, designo o dia 6 de 

dezembro de 2018, às 17h00min, para realização da audiência de 

instrução e julgamento.Intime-se o acusado e as testemunhas arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 

- STJ - Intimada à defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado).Ciência 

ao Ministério Público.Intime-se a defesa do réu.Às providências.Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 64238 Nr: 1589-05.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alci Jeronimo do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Autos nº 1589-05.2014.811.0018 - Cód. 64238

Recuperando: Alci Jeronimo do Nascimento

Vistos etc,

Trata-se de executivo de pena tendo como recuperando Alci Jeronimo do 

Nascimento, condenado as penas de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 

(quinze) dias de reclusão pelo delito de tráfico de drogas, 3 (três) anos e 

6 (seis) meses pelo crime de associação ao tráfico e 2 (dois) anos de 

reclusão pelo delito de furto.

Observa-se que o tempo necessário para a progressão de regime foi 

devidamente cumprido.

 O recuperando, condenado por crime hediondo, pode pleitear a 

progressão de regime quando cumprir 2/5 da pena. No presente caso, tal 

lapso foi cumprido no dia 22 de janeiro de 2018.

Tendo em vista que o recuperando encontra-se em regime semiaberto, 

que transcorreu o lapso temporal necessário e não há nos autos 

informações acerca de transgressão as regras, mister a progressão do 

regime para o aberto.

 A progressão do regime afigura-se como relevante instituto jurídico e 

social, pois tem a finalidade de reintegrar o condenado à sociedade.

Não é outro o princípio convertido em texto expresso de lei, que está 

estampado no art. 33, § 2º, do CP: “As penas privativas de liberdade 

deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do 

condenado, observados os seguintes critérios...”

Dois são os critérios estabelecidos pela lei, um objetivo, consistente no 

cumprimento do lapso temporal de dois quintos da pena imposta e outro de 

caráter subjetivo, referente ao mérito do condenado.

O requisito de caráter objetivo já foi há muito tempo cumprido pelo 

recuperando, conforme se observa do cálculo de pena acostado aos 

autos.

No que tange ao caráter subjetivo, consta dos autos que o recuperando 

vem cumprindo satisfatoriamente as condições fixadas, bem como em 

consulta aos antecedentes criminais, observa-se que este não cometeu 

novos delitos durante o cumprimento de sua reprimenda.

 Dessa forma, evidenciado está que o recuperando preenche os dois 

requisitos, bem como que no presente executivo de pena não há nada de 

desfavorável ao reeducando, sendo a progressão do regime imposto 

medida que se impõe.

Portanto, concedo ao reeducando a progressão de regime, fixando-o 

como aberto para cumprimento do restante da pena aplicada.

Igualmente, entendo desnecessária a audiência de admoestação, devendo 

o reeducando ser colocado desde já no regime aberto, a teor do contido 

no art. 35 do CP, pelo que fixo as seguintes condições (art. 115, LEP):

1 ) Comparecer bimestralmente, na secretaria do Juízo, para informar e 

justificar as suas atividades;

2) Não se ausentar da comarca e cidades contíguas sem autorização do 

Juízo;

3) Não voltar a cometer infrações penais, retardar ou impedir o 

cumprimento da pena ou participar de movimentos de fuga ou subversão à 

ordem e disciplina.

Saliento que o descumprimento das condições impostas ensejará na 

regressão do regime, a teor do contido no art. 118 da Lei n. 7.210/84.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

Juara/MT, 26 de novembro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 98772 Nr: 6051-97.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Vistos.

Considerando que a Portaria nº 1.333/2018 declarou ponto facultativo o 

dia 19/11/2018, em virtude do feriado estadual do dia 20/11/2018, 

redesigno a audiência para o dia 25 de julho de 2019 às 14h00.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública, se for o caso.

Cumpra-se.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001739-06.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALFRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON DE LATORRACA BARBOSA OAB - MT4978/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROINDUSTRIAL ESTRELA SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001739-06.2018.8.11.0025. REQUERENTE: 

ALFRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP REQUERIDO: 

AGROINDUSTRIAL ESTRELA SA V I S T O S, Intime-se o autor para juntar 

aos autos as peças necessárias para cumprimento do ato deprecado, no 

prazo de 10 dias, sob pena de devolução da missiva. Empós, preenchidos 

os requisitos do artigo 260 do CPC, cumpra-se conforme descrito no 

campo finalidade: I. Proceder a avaliação e averbação do imóvel 

denominado Fazenda Amanda, com 3.030,9374 hectares, matrículado sob 

n. 53.358 junto ao CRI/Juína em nome da executada Agro Industrial Estrela. 

CUMPRA-SE servindo a cópia desta decisão como mandado/ofício, no que 

couber. Cumprido o ato deprecado, devolva-se ao juízo de origem com as 

nossas homenagens. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001676-78.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

Z. S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. P. (RÉU)

 

AUDIÊNCIA MEDIAÇÃO DESIGNADA PARA 06/12/2018 16:10 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001560-72.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDO DA LUZ OAB - MT24959/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. U. (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA MEDIAÇÃO DESIGNADA PARA 06/12/2018 15:10 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000189-10.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENISSON GOMES CORDEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000189-10.2017.8.11.0025. REQUERENTE: 

AYMORE REQUERIDO: RENISSON GOMES CORDEIRO V I S T O S, 

Cuida-se de ação de busca e apreensão aviada por Aymoré Crédito 

Financiamento e Investimento S.A. em face de Renisson Gomes Cordeiro. 

O autor postulou a extinção do feito diante do desinteresse no 

prosseguimento da ação – ID. 113535743. Eis o relato do que importa. D E 

C I D O. Havendo desinteresse da parte autora no prosseguimento do 

feito, homologo por sentença a desistência formulada, nos termos do 

artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, na forma do art. 485, inciso VIII, do mesmo codex. 

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais. 

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo. P. I. C. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000322-52.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO PEREIRA SOARES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000322-52.2017.8.11.0025. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: SEBASTIAO 

PEREIRA SOARES TERMO DE AUDIÊNCIA Aos tinta e um dias do mês de 

Outubro do ano de 2018, nesta cidade e Comarca de Juína, Estado de 

Mato Grosso, na sala de audiências da Primeira Vara, edifício do Fórum, 

onde se encontrava presente o Excelentíssimo Senhor Juiz FABIO 

PETENGILL, às 14h00min, foi declarada aberta a presente audiência de 

nos autos da Ação de nº 1000322-52.2017.811.0025 -PJE. Presentes ao 

ato, o promotor de justiça Dr. Marcelo Linhares, o requerido Sebastião 

Pereira Soares, acompanhado por sua advogada constituída Dr. Selma 

Pinto De Arruda Guimaraes. Compareceram ainda as testemunhas da 

parte requerida: Alcides Szulczewski Filho, Jeferson Flavio Coutinho 

Figueira e Luiz Carlos Cora Rodrigues, as quais foram qualificadas e 

inquiridas conforme mídia digital anexa a este termo. Presente os 

acadêmicos de direito Kayto Cesconeto Gava e Maxsuel Cosme Soares. 

As partes, procuradores e testemunhas presentes foram cientificadas 

que os atos judiciais seriam gravados (aqueles decorrentes de 

depoimentos e manifestações processuais realizadas no ato) e os demais 

registrados, por resumo, no termo de audiência, sendo-lhes franqueado o 

acesso e a visualização da confecção da ata, que, ao final, foi conferida e 

atestada como retrato fiel e integral dos fatos havidos durante o ato 

judicial, sendo dispensada a impressão e assinatura das partes e 

testemunhas nos termos lavrados, facultando-se ao interessado imprimir 

ou copiar os atos diretamente dos meios eletrônicos de consulta 

processual. O Parquet desistiu de produzir da prova testemunhal. O MM. 

Juiz deliberou:“Encerrada a instrução processual, abra-se prazos as 

partes para apresentarem as alegações finais, iniciando-se pelo Ministério 

Público, prazo sucessivo. Após concluso para sentença. Cumpra-se”. 

Nada mais. Encerrou-se às 14h41min o presente termo que, lido e achado 

conforme, vai devidamente assinado pelos presentes, que saem intimados 

de todo o decidido. Fabio Petengill Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001214-24.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

FLORISVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALF BERNDT OAB - SC48051 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZIEL LIMA DE ARAUJO (REQUERIDO)
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ADRIANA AMANCIO DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001214-24.2018.8.11.0025. REQUERENTE: 

FLORISVALDO DOS SANTOS, MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: OZIEL LIMA DE ARAUJO, ADRIANA AMANCIO DE AZEVEDO 

V I S T O S, Considerando o trabalho desempenhado pela defensora 

dativa Hilonês Nepomuceno, inscrita na OAB/MT n. 14.764-B, FIXO em seu 

favor 05 (cinco) URH’S a título de honorários dativos, conforme tabela 

atual da OAB. Expeça-se a certidão de honorários, nos termos do 

Provimento n. 09/2007- CGJ. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001214-24.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

FLORISVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALF BERNDT OAB - SC48051 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZIEL LIMA DE ARAUJO (REQUERIDO)

ADRIANA AMANCIO DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001214-24.2018.8.11.0025. REQUERENTE: 

FLORISVALDO DOS SANTOS, MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: OZIEL LIMA DE ARAUJO, ADRIANA AMANCIO DE AZEVEDO 

V I S T O S, Considerando o trabalho desempenhado pela defensora 

dativa Hilonês Nepomuceno, inscrita na OAB/MT n. 14.764-B, FIXO em seu 

favor 05 (cinco) URH’S a título de honorários dativos, conforme tabela 

atual da OAB. Expeça-se a certidão de honorários, nos termos do 

Provimento n. 09/2007- CGJ. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000335-85.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ROSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000335-85.2016.8.11.0025. REQUERENTE: HSBC 

(BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. REQUERIDO: 

RODRIGO ROSA DOS SANTOS VISTOS, Considerando que já decorreu a 

dilação de prazo requestada na petição de ID. 12260263, intime-se o autor 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000158-53.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIVANE RAMALHO THIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000158-53.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: 

CLEIVANE RAMALHO THIEL EXECUTADO: JEAN CARLOS DOS SANTOS V 

I S T O S, Cuida-se de embargos de declaração manejados em face de 

sentença proferida no ID. 13767577, visando suprir alegada omissão no 

que diz respeito à ausência de pronunciamento acerca de fixação de 

honorários à advogada dativa. Assim, pede o acolhimento dos 

aclaratórios, a fim de sanar a mencionada omissão e, via de 

consequência, pugna pelo arbitramento dos honorários advocatícios. É o 

breve relato. Decido. O recurso deve ser conhecido pela tempestividade, 

bem assim, no mérito, merece acolhimento. In casu, confere-se da decisão 

que extinguiu o feito que, realmente não houve pronunciamento a respeito 

de fixação de verba honorária à causídica nomeada para atuar como 

dativa em favor da exequente. Dessarte, considerando trata-se de um 

direito legítimo e, tendo em vista ausência de Núcleo da Defensoria Pública 

na comarca, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários 

advocatícios da defensora dativa, mormente porque esta não tem 

obrigação de laborar gratuitamente quando compete ao ente estatal a 

obrigação de prover assistência jurídica aos hipossuficientes. Sem 

delongas, ACOLHO os aclaratórios e fixo honorários advocatícios em 03 

(três) URH’s à defensora dativa Nathalia Fernandes de Almeida, inscrita na 

OAB/MT n. 17.249, conforme tabela atual da OAB/MT, com efeito 

integrativo. Expeça-se a certidão de honorários, nos termos do Provimento 

n. 09/2007- CGJ. No mais, no que não diverge da presente decisão, 

permanece tal como lançada. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1647 Nr: 214-70.1999.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR ANTONIO ZAGO, JOÃO PUERTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA/EXECUTADA 

ACERCA DA PENHORA DE VALORES REALIZADA ÀS FLS. 241/242, BEM 

COMO PARA, QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, OPOR EMBARGOS À 

PENHORA REALIZADA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116828 Nr: 7937-81.2015.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOULANGER MACEDO TOSTES, MARIZE 

OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO TOSTES, ELOI EDSON BENHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLIANE DE BRITO BATISTA - 

OAB:OAB/MT 21950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

COMPARECER EM CARTÓRIO, NO PRAZO LEGAL, A FIM DE RETIRAR A 

CERTIDÃO DE HONORÁRIOS EXPEDIDA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16588 Nr: 1764-61.2003.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR SANSÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 SENTENÇA FL. 120: "V I S T O S, Trata-se de Execução Fiscal de dívida 

ativa referente à CDA n° 000685/03 que totaliza o valor de R$ 13.400,00. 

Conforme manifestação do exequente de fls. 119 o executado efetuou o 

pagamento integral da divida. DECIDO. Tendo em vista a satisfação da 

obrigação, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente execução, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. 

Expeça-se alvará para levantamento dos valores constantes da fls. 105, 

observando-se os dados bancários informados. Oportunamente, 
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certifique-se o transito em julgado desta decisão, realizando a escrivania 

as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90161 Nr: 4452-78.2012.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Arrematação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DA ROCHA LOURES REICHMANN E OUTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO STUANI - 

OAB:6116-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 14.690-O, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA/EMBARGANTE 

PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) 

SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 336,00 

(TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE AVALIAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A 

SER CUMPRIDA NA ZONA RURAL ("GARIMPO 180"), EQUIVALENTE A 

120KM DE PERCURSO. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO 

VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95074 Nr: 3326-56.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMILSON ANTONIO BRAVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:3.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11.686, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12454/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

APRESENTAR NOS AUTOS OS DADOS DE SUA CONTA BANCÁRIA, 

PARA LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS NESTES AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102446 Nr: 3328-89.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVC, AMCR, MMC, VCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740/B, DANIELI FELBER - OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 INTIMEM-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA QUE 

EFETUE O PAGAMENTO DO DÉBITO ALIMENTAR DE FL. 312, NOS 

TERMOS DA DECISÃO DE FL. 310: "VISTOS. [...] Cumprida a determinação 

anterior, intimem-se as devedoras para que, em 3 (três) dias, paguem o 

débito alimentar, referente os três últimos meses, justifiquem sua 

impossibilidade de fazê-lo ou comprovem que já terem efetuado o 

pagamento, sob pena de prisão civil até a integral quitação do débito, ou 

por até três meses, conforme disposto no artigo 528, §3º, do NCPC, 

podendo o Sr. Oficial de Justiça proceder nos termos do §2º do artigo 212 

do CPC. Havendo débito alimentar superior a mais de três meses apontado 

na planilha, em relação ao débito remanescente, intimem-se os devedores 

para cumprirem voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias (art. 

523, NCPC), sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação 

(§ 3º), inclusive sobre bens do espólio e/ou bloqueio da contracorrente de 

todos os coerdeiros devedores e condôminos dos bens do espólio. 

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como 

somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil. Caso o devedor não 

promova o pagamento do débito, defiro, desde já, remessa aos órgãos de 

proteção ao crédito SPC e SERASA de certidão comprobatória da dívida 

objeto do presente processo."

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115261 Nr: 6403-05.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONETE ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IVONETE ALVES DOS SANTOS, Cpf: 

41879813220, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de IVONETE ALVES DOS SANTOS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 477/2015, 478/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 69,10 - Valor Atualizado: R$ 69,10 - Valor Honorários: R$ 

0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedora, não localizada nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa 

de informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e 

celeridade processual, o que já é o bastante para se concluir que a 

demandada realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, 

DEFIRO o requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e 

IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o 

prazo de resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, 

em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a 

Drª. Jessica Rodrigues de Souza – OAB/MT 22870-O, advogada militante 

nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser 

intimado, independente de novo despacho, para apresentar resposta no 

prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de 

realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, 

reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes do 

julgamento de mérito ou por convenção entre as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113144 Nr: 4401-62.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ITAMAR PEREIRA DIAS, Cpf: 

48359475172, Filiação: Geraldo Pereira Dias e Divina Rodrigues Dias, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 653 de 1025



brasileiro(a), natural de Ouro Verde-GO, solteiro(a), lavrador. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de ITAMAR PEREIRA DIAS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 175/2015, 176/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 429,14 - Valor Atualizado: R$ 429,14 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedora, não localizada nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa 

de informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e 

celeridade processual, o que já é o bastante para se concluir que a 

demandada realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, 

DEFIRO o requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e 

IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o 

prazo de resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, 

em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a 

Drª. Jessica Rodrigues de Souza – OAB/MT 22870-O, advogada militante 

nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser 

intimado, independente de novo despacho, para apresentar resposta no 

prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de 

realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, 

reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes do 

julgamento de mérito ou por convenção entre as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113935 Nr: 5127-36.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILJERSON GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILJERSON GOMES, Cpf: 97930725120, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de GILJERSON GOMES, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3924/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2012

 - Valor Total: R$ 363,35 - Valor Atualizado: R$ 363,35 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio o Dr. Eder de 

Moura Paixão – OAB/MT 19095-O, advogado militante nesta Comarca, para 

que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, independente de 

novo despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo 

o montante de 3 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito ou por convenção entre as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 

de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113930 Nr: 5122-14.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILMAR DA SILVA SOUZA, Cpf: 

01808980190, Rg: 1846791-1, Filiação: Luiz Bento de Souza e Ana 

Francisca da Silva, data de nascimento: 14/09/1984, brasileiro(a), natural 

de Juina-MT, convivente, serviços gerais, Telefone 9218-9915. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de GILMAR DA SILVA SOUZA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3950/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 104,29 - Valor Atualizado: R$ 104,29 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 
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resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Nathalia 

Fernanda de Almeida– OAB/MT 17249-O, advogada militante nesta 

Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, 

independente de novo despacho, para apresentar resposta no prazo 

legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de realização de 

toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a 

importância em caso de extinção da lide antes do julgamento de mérito ou 

por convenção entre as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 13 de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113304 Nr: 4560-05.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIANO PEDRO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUZIANO PEDRO DE PAULA, Cpf: 

92591728100. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de LUZIANO PEDRO DE PAULA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de @NaturezaDivida, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4539/2015, 

4540/2015, 4541/2015, 4542/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 548,51 - Valor Atualizado: R$ 548,51 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedora, não localizada nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa 

de informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e 

celeridade processual, o que já é o bastante para se concluir que a 

demandada realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, 

DEFIRO o requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e 

IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o 

prazo de resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, 

em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a 

Drª. Jessica Rodrigues de Souza – OAB/MT 22870-O, advogada militante 

nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser 

intimado, independente de novo despacho, para apresentar resposta no 

prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de 

realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, 

reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes do 

julgamento de mérito ou por convenção entre as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120414 Nr: 1683-58.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARQUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON MARQUES PEREIRA, Cpf: 

80448305100, Rg: 1.133.284-0, brasileiro(a), separado(a) judicialmente. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/05/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de EDSON MARQUES PEREIRA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4119/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 318,17 - Valor Atualizado: R$ 318,17 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Nathalia 

Fernanda de Almeida– OAB/MT 17249-O, advogada militante nesta 

Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, 

independente de novo despacho, para apresentar resposta no prazo 

legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de realização de 

toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a 

importância em caso de extinção da lide antes do julgamento de mérito ou 

por convenção entre as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 13 de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 11 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113422 Nr: 4678-78.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO BATISTA TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): APARECIDO BATISTA TEODORO, Cpf: 

49004042920, brasileiro(a), casado(a), vendedor. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de APARECIDO BATISTA TEODORO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5163/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 192,75 - Valor Atualizado: R$ 192,75 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Dec isão:  Processo nº :  4678-78 .2015.811.0025 

(Código:113422)Exequente: Município de JuínaExecutada: Aparecida 

Batista TeodoroVISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia da 

devedora, não localizada nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Enádia 

Garcia dos Santos Ribeiro – OAB/MT 8249-A, advogada militante nesta 

Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, 

independente de novo despacho, para apresentar resposta no prazo 

legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de realização de 

toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a 

importância em caso de extinção da lide antes do julgamento de mérito ou 

por convenção entre as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 10 de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 11 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93988 Nr: 2179-92.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM TELECOM ENG. SERV. DE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MM TELECOM ENG. SERV. DE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ: 04658410000185. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/03/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO em face de MM 

TELECOM ENG. SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ISSQN, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 27743/2009, 7407/2009, 12208/2010, 

12209/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/01/2010

 - Valor Total: R$ 1.858,53 - Valor Atualizado: R$ 1.858,53 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Laura 

Gabrielly Gomes Gonçalves – OAB/MT 24863-O, advogada militante nesta 

Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, 

independente de novo despacho, para apresentar resposta no prazo 

legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de realização de 

toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a 

importância em caso de extinção da lide antes do julgamento de mérito ou 

por convenção entre as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 13 de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 11 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113753 Nr: 4986-17.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BUENO CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO BUENO CARNEIRO, Cpf: 

50357271149, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de FRANCISCO BUENO CARNEIRO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7825/2015, 7826/2015, 
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7827/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2012

 - Valor Total: R$ 537,74 - Valor Atualizado: R$ 537,74 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio o Dr. Eder de 

Moura Paixão – OAB/MT 19095-O, advogado militante nesta Comarca, para 

que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, independente de 

novo despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo 

o montante de 3 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito ou por convenção entre as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 

de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 11 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116540 Nr: 7654-58.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M. SILVA SOUZA, CNPJ: 

05327182000123. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de M. SILVA SOUZA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ALVARA DE LOCALIZAÇÃO, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8171/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2012

 - Valor Total: R$ 266,23 - Valor Atualizado: R$ 266,23 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedora, não localizada nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa 

de informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e 

celeridade processual, o que já é o bastante para se concluir que a 

demandada realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, 

DEFIRO o requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e 

IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o 

prazo de resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, 

em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a 

Drª. Jessica Rodrigues de Souza – OAB/MT 22870-O, advogada militante 

nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser 

intimado, independente de novo despacho, para apresentar resposta no 

prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de 

realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, 

reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes do 

julgamento de mérito ou por convenção entre as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 11 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115798 Nr: 6929-69.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORIA PEREIRA DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VITORIA PEREIRA DE ASSUNÇÃO, Cpf: 

85277770100, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de VITORIA PEREIRA DE ASSUNÇÃO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6182/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

 - Valor Total: R$ 1.740,07 - Valor Atualizado: R$ 1.740,07 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Hilonês 

Nepomuceno – OAB/MT 14764-O, advogada militante nesta Comarca, para 

que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, independente de 

novo despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo 

o montante de 3 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito ou por convenção entre as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 

de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.
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Juína, 11 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114638 Nr: 5791-67.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMES LOURENÇO BERGAMIM, MUNICIPIO DE JUINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR JOAO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADAIR JOAO PADILHA, Cpf: 

48213640187, Rg: 754.842-7, Filiação: Setembrino Padilha e Ilda Cardoso, 

data de nascimento: 08/04/1971, brasileiro(a), natural de Catanduvas-PR, 

convivente, pensionista, Telefone 9693-8840. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

HERMES LOURENÇO BERGAMIM e MUNICIPIO DE JUINA em face de ADAIR 

JOAO PADILHA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 312/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

 - Valor Total: R$ 153,73 - Valor Atualizado: R$ 153,73 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Laura 

Gabrielly Gomes Gonçalves – OAB/MT 24863-O, advogada militante nesta 

Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, 

independente de novo despacho, para apresentar resposta no prazo 

legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de realização de 

toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a 

importância em caso de extinção da lide antes do julgamento de mérito ou 

por convenção entre as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 13 de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 11 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117089 Nr: 8196-76.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDA VAZ DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSENILDA VAZ DE MATOS, Cpf: 

01080877193, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de ROSENILDA VAZ DE MATOS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3255/2015, 3256/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 150,14 - Valor Atualizado: R$ 150,14 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Laura 

Gabrielly Gomes Gonçalves – OAB/MT 24863-O, advogada militante nesta 

Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, 

independente de novo despacho, para apresentar resposta no prazo 

legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de realização de 

toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a 

importância em caso de extinção da lide antes do julgamento de mérito ou 

por convenção entre as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 13 de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 11 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116631 Nr: 7742-96.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SANCHES AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDO SANCHES AMORIM, Cpf: 

01356589189, Rg: 1706221-7, Filiação: Moizes Amorim e de Luzia 

Sanches Amorim, data de nascimento: 17/03/1982, brasileiro(a), natural de 

Goiania-GO, solteiro(a), autonomo., Telefone 66 9 9626-1105. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 
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o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de FERNANDO SANCHES AMORIM, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de ISSQN, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8492/2015, 8493/2015, 

8494/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2012

 - Valor Total: R$ 436,14 - Valor Atualizado: R$ 436,14 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Nathalia 

Fernanda de Almeida– OAB/MT 17249-O, advogada militante nesta 

Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, 

independente de novo despacho, para apresentar resposta no prazo 

legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de realização de 

toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a 

importância em caso de extinção da lide antes do julgamento de mérito ou 

por convenção entre as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 13 de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 11 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114381 Nr: 5556-03.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHALOM PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SHALOM PRODUCOES E PUBLICIDADE 

LTDA, CNPJ: 09563585000122. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de SHALOM PRODUCOES E PUBLICIDADE 

LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ISSQN, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7624/2015, 

7626/2015, 7628/2015, 7631/2015 (MAIS 9 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2010

 - Valor Total: R$ 1.121,64 - Valor Atualizado: R$ 1.121,64 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio o Dr. Eder de 

Moura Paixão – OAB/MT 19095-O, advogado militante nesta Comarca, para 

que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, independente de 

novo despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo 

o montante de 3 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito ou por convenção entre as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 

de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 11 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117151 Nr: 8258-19.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLIZA STREGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARLIZA STREGE, Cpf: 03028298147, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de MARLIZA STREGE, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3203/2015, 3223/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 125,57 - Valor Atualizado: R$ 125,57 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedora, não localizada nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa 

de informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e 

celeridade processual, o que já é o bastante para se concluir que a 

demandada realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, 

DEFIRO o requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e 

IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o 

prazo de resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, 

em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a 

Drª. Enádia Garcia dos Santos Ribeiro – OAB/MT 8249-A, advogada 

militante nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo 

ser intimado, independente de novo despacho, para apresentar resposta 

no prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de 

realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, 

reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes do 

julgamento de mérito ou por convenção entre as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 de julho de 
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2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 11 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115442 Nr: 6583-21.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOANA MARIA DE OLIVEIRA, Cpf: 

38827450963, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de JOANA MARIA DE OLIVEIRA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 814/2015, 815/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 3/11/2014

 - Valor Total: R$ 903,25 - Valor Atualizado: R$ 903,25 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Hilonês 

Nepomuceno – OAB/MT 14764-O, advogada militante nesta Comarca, para 

que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, independente de 

novo despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo 

o montante de 3 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito ou por convenção entre as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 

de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 11 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93988 Nr: 2179-92.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM TELECOM ENG. SERV. DE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MM TELECOM ENG. SERV. DE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ: 04658410000185. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/03/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO em face de MM 

TELECOM ENG. SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ISSQN, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 27743/2009, 7407/2009, 12208/2010, 

12209/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/01/2010

 - Valor Total: R$ 1.858,53 - Valor Atualizado: R$ 1.858,53 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Laura 

Gabrielly Gomes Gonçalves – OAB/MT 24863-O, advogada militante nesta 

Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, 

independente de novo despacho, para apresentar resposta no prazo 

legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de realização de 

toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a 

importância em caso de extinção da lide antes do julgamento de mérito ou 

por convenção entre as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 13 de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 11 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114655 Nr: 5808-06.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALESSANDRO BARBOSA, Cpf: 

9685733120, Rg: 1.568.967-0, Filiação: Divino Barbosa e Maria Belarmina 

Barbosa, data de nascimento: 11/09/1982, brasileiro(a), natural de 
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Rondonópolis-MT, casado(a), locutor, Telefone 3566-5332. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de ALESSANDRO BARBOSA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3006/2015, 3007/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 482,12 - Valor Atualizado: R$ 482,12 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedora, não localizada nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa 

de informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e 

celeridade processual, o que já é o bastante para se concluir que a 

demandada realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, 

DEFIRO o requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e 

IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o 

prazo de resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, 

em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a 

Drª. Enádia Garcia dos Santos Ribeiro – OAB/MT 8249-A, advogada 

militante nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo 

ser intimado, independente de novo despacho, para apresentar resposta 

no prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de 

realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, 

reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes do 

julgamento de mérito ou por convenção entre as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 11 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114678 Nr: 5831-49.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO SHIMIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULIO SHIMIZO. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de JULIO SHIMIZO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 949/2015, 950/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 2.614,10 - Valor Atualizado: R$ 2.614,10 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Laura 

Gabrielly Gomes Gonçalves – OAB/MT 24863-O, advogada militante nesta 

Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, 

independente de novo despacho, para apresentar resposta no prazo 

legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de realização de 

toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a 

importância em caso de extinção da lide antes do julgamento de mérito ou 

por convenção entre as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 13 de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 11 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112988 Nr: 4259-58.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AURELIO SIFUENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS AURELIO SIFUENTES, Cpf: 

45360405104, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO em face de MARCOS 

AURELIO SIFUENTES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de ALVARA DE LOCALIZAÇÂO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5664/2015, 5665/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 400,06 - Valor Atualizado: R$ 400,06 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo nº: 4259-58.2015.811.0025 (Código: 

112988)Exequente: Município de JuínaExecutado: Marcos Aurélio 

Sifuentes VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia da 

devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 
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da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio o Dr. Eder de 

Moura Paixão – OAB/MT 19095-O, advogado militante nesta Comarca, para 

que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, independente de 

novo despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo 

o montante de 3 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito ou por convenção entre as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 17 

de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 11 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115195 Nr: 6337-25.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA DOS REIS, Cpf: 33034826168, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de MARIA DOS REIS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6722/2015, 6723/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 3/11/2014

 - Valor Total: R$ 184,60 - Valor Atualizado: R$ 184,60 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Laura 

Gabrielly Gomes Gonçalves – OAB/MT 24863-O, advogada militante nesta 

Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, 

independente de novo despacho, para apresentar resposta no prazo 

legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de realização de 

toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a 

importância em caso de extinção da lide antes do julgamento de mérito ou 

por convenção entre as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 13 de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 11 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120329 Nr: 1600-42.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLENE GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DARLENE GONÇALVES DOS SANTOS, 

Cpf: 00332225178, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/05/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de DARLENE GONÇALVES DOS 

SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2604/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 122,85 - Valor Atualizado: R$ 122,85 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Nathalia 

Fernanda de Almeida– OAB/MT 17249-O, advogada militante nesta 

Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, 

independente de novo despacho, para apresentar resposta no prazo 

legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de realização de 

toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a 

importância em caso de extinção da lide antes do julgamento de mérito ou 

por convenção entre as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 13 de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 11 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116489 Nr: 7606-02.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MAGNO VILELA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 662 de 1025



OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS MAGNO VILELA DE MORAIS, 

Cpf: 45271038149, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de CARLOS MAGNO VILELA DE MORAIS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8029/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2012

 - Valor Total: R$ 63,62 - Valor Atualizado: R$ 63,62 - Valor Honorários: R$ 

0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Hilonês 

Nepomuceno – OAB/MT 14764-O, advogada militante nesta Comarca, para 

que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, independente de 

novo despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo 

o montante de 3 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito ou por convenção entre as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 

de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 11 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116548 Nr: 7662-35.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO L DE MAZIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIO L DE MAZIA, Cpf: 29807107172, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de MARCIO L DE MAZIA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8220/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

 - Valor Total: R$ 169,32 - Valor Atualizado: R$ 169,32 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Laura 

Gabrielly Gomes Gonçalves – OAB/MT 24863-O, advogada militante nesta 

Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, 

independente de novo despacho, para apresentar resposta no prazo 

legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de realização de 

toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a 

importância em caso de extinção da lide antes do julgamento de mérito ou 

por convenção entre as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 13 de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 11 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113833 Nr: 5059-86.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILTON MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HILTON MATEUS, Cpf: 59388340159, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de HILTON MATEUS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5518/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

 - Valor Total: R$ 45,62 - Valor Atualizado: R$ 45,62 - Valor Honorários: R$ 

0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 
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da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio o Dr. Eder de 

Moura Paixão – OAB/MT 19095-O, advogado militante nesta Comarca, para 

que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, independente de 

novo despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo 

o montante de 3 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito ou por convenção entre as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 

de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 11 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116339 Nr: 7461-43.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONIZIO GONÇALVES ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIONIZIO GONÇALVES ALVARENGA, 

Cpf: 93261560100, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de DIONIZIO GONÇALVES ALVARENGA, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3050/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2012

 - Valor Total: R$ 104,47 - Valor Atualizado: R$ 104,47 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Hilonês 

Nepomuceno – OAB/MT 14764-O, advogada militante nesta Comarca, para 

que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, independente de 

novo despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo 

o montante de 3 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito ou por convenção entre as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 

de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JESSICA FELIX 

MAINARDI , digitei.

Juína, 11 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113476 Nr: 4730-74.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON VIEIRA BEZERRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON VIEIRA BEZERRA DE LIMA, 

Cpf: 01750022150, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de ANDERSON VIEIRA BEZERRA DE 

LIMA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ISSQN, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4270/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2012

 - Valor Total: R$ 85,08 - Valor Atualizado: R$ 85,08 - Valor Honorários: R$ 

0,00

Despacho/Decisão: Processo nº: 4730-74.2015.811.0025 (Código: 

113476)Exequente: Município de JuínaExecutado: Anderson Vieira 

Bezerra de Lima VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia do 

devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Nathalia 

Fernanda de Almeida– OAB/MT 17249-O, advogada militante nesta 

Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, 

independente de novo despacho, para apresentar resposta no prazo 

legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de realização de 

toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a 

importância em caso de extinção da lide antes do julgamento de mérito ou 

por convenção entre as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 13 de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 11 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95241 Nr: 3496-28.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA CARLOTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDS, MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA MACHADO 

FLORES BRUNO - OAB:16370/MT, DANIELI FELBER - OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CRISTINA MACHADO 

FLORES BRUNO - OAB:16370/MT, DANIELI FELBER - OAB:10.623/MT

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45744 Nr: 56-63.2009.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLÁUDIA TOCANTINS 

NUNES - OAB:4242, HUMBERTO DELAMÔNICA FREIRE - OAB:6.000, 

Rebeka Vieira - OAB:14392-A/MT

 Nos termos da Legislação em vigor, bem como do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito ao setor de matéria de imprensa, 

a fim de intimar a parte requerida para, no prazo legal, comprovar nos 

autos o cumprimento do acordo firmado às fls. 564.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111958 Nr: 3576-21.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. B. DE QUEIROZ - ME, GERALDINO 

BARBOSA DE QUEIROZ, ADENILSON APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Nos termos da Legislação em vigor, bem como do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito ao setor de matéria de imprensa, 

a fim de intimar a parte requerida para, no prazo legal, comprovar nos 

autos o pagamento das parcelas vencidas, nos termos do acordo de 

fls.141/142.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111987 Nr: 3590-05.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA THAYS LTDA ME, LAMINADORA 

DE MADEIRAS PEROLA LTDA, OSCAR DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO CESAR DOS SANTOS - 

OAB:MT/ 7806-B

 Nos termos da Legislação em vigor, bem como do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito ao setor de matéria de imprensa, 

a fim de intimar a parte requerida para, no prazo legal, comprovar o 

pagamento da última parcela do acordo firmado às fls.655/656.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16687 Nr: 1862-46.2003.811.0025

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DENILSON APARECIDO VIANA GONÇALVES, ALCIONE 

VIANA CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI RODRIGUES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000083-14.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANI ELZA GABRIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO VILALBA MARI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime-se a 

Parte Autora para manifestar-se acerca da Devolução de carta Precatória 

ID. 16702015, onde consta diligência negativa do oficial de justiça. JUÍNA, 

27 de novembro de 2018 (Assinado Digitalmente) FRANKLIN JOILSON 

ALVES BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

355661563

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001112-02.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANTONIA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS ALVES FIGUEREDO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime-se a 

Parte Autora para manifestar-se acerca da Devolução de carta Precatória 

ID. 16528441 , onde consta diligência negativa do oficial de justiça. JUÍNA, 

27 de novembro de 2018 (Assinado Digitalmente) FRANKLIN JOILSON 

ALVES BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

355661563

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3233 Nr: 4984-67.2003.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON CAMINHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183827632

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 3233.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: GUM - Cartório Distribuidor ( TJRO )

Data de Envio: 26/11/2018 17:00:15

Assunto: PROCESSO RÉU PRESO: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E 

DOCUMENTOS PARA CUMPRIMENTO URGENTE
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32078 Nr: 774-65.2006.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ ARCOS, GILSON BERNARDES, 

DANIEL FRANCISCO APARECIDO, GUARACI VIEIRA DE BRITO, WESLEI 

DOS ANJOS BORGES, JULIANA TAIS VIEIRA, OTAVIANO DOS ANJOS 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 Código de rastreabilidade: 81120183827176

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 32078 - CUIABA.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: ****PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL**** ( TJMT )

Data de Envio: 26/11/2018 16:10:24

Assunto: META 02/2018 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E 

DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE PROCEDER INQUIRIÇÃODE 

TESTEMUNHA DE DEFESA (NÃO HÁ DEPOIMENTO EM SEDE POLICIAL)- 

SEGUE EM 04 ANEXOS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32078 Nr: 774-65.2006.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ ARCOS, GILSON BERNARDES, 

DANIEL FRANCISCO APARECIDO, GUARACI VIEIRA DE BRITO, WESLEI 

DOS ANJOS BORGES, JULIANA TAIS VIEIRA, OTAVIANO DOS ANJOS 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 Certifico que nesta data procedi com o desmembramento do processo em 

relação aos acusados Adriano Moreno Ramos, Carlos Moreno dos Santos 

Junior, Idalby Cristine Moreno Ramos, José Valdeir de Oliveira Bizerra e 

Robson dos Anjos Ribeiro, prosseguindo nestes autos somente a ação 

contra os acusados Jorge Luiz Arcos, Gilson Bernades, Daniel Francisco 

Aparecido, Guaraci Vieira de Brito, Weslei dos Anjos Borges, Juliana Tais 

Vieira e Otaviano dos Anjos Ribeiro, conforme determinado às fls. 1286.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32078 Nr: 774-65.2006.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ ARCOS, GILSON BERNARDES, 

DANIEL FRANCISCO APARECIDO, GUARACI VIEIRA DE BRITO, WESLEI 

DOS ANJOS BORGES, JULIANA TAIS VIEIRA, OTAVIANO DOS ANJOS 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 Código de rastreabilidade: 81120183827155

Documento: DOCUMENTOS PARA INSTRUIR CARTA PRECATORIA 2 - 

AUTOS CODIGO 32078.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - ALTA FLORESTA ( TJMT )

Data de Envio: 26/11/2018 15:57:58

Assunto: META 02/2018 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E 

DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE PROCEDER INQUIRIÇÃODE 

TESTEMUNHA DE DEFESA (NÃO HÁ DEPOIMENTO EM SEDE POLICIAL)- 

SEGUE EM 04 ANEXOS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135971 Nr: 550-10.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UANDERSON COUTINHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO WOLNEY DA 

COSTA BELOTTO - OAB:92083 RS

 Vistos,Trata-se de recuperando que atingiu o requisito objetivo para 

progressão de regime ao SEMIABERTO, sobre o que o Ministério Público 

deixou de requerer sua progressão, em razão de ausência de requisito 

subjetivo, sob a alegação de que o recuperando Uanderson Coutinho da 

Silva “não possui senso de responsabilidade e autodisciplina”.Muito 

bem.Situando a questão, noto que houve regressão de regime do 

recuperando em razão de cometimento, em tese, de novo crime (autos sob 

o Código n. 135317). Todavia, tenho que o pleito ministerial não merece 

prosperar, mormente porque não se trata de recuperando 

multirreincidente, cuja correção já se deu com própria regressão do 

regime.Assim, em razão da constatação de que o recuperando 

UANDERSON COUTINHO DA SILVA preenche os requisitos para a 

progressão do regime fechado para o semiaberto, CONCEDO o benefício 

da PROGRESSÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME 

SEMIABERTO.Para tanto, ADMOESTO o recuperando acerca dos deveres 

constantes da Portaria n. 4/2015/3ª V., alterada pela Portaria n. 1/2017/3ª 

V deste Juízo (MONITORAMENTO ELETRÔNICO), bem como que o 

descumprimento de qualquer dos deveres constantes dos artigos 3º a 6º 

da aludida portaria implicará REGRESSÃO CAUTELAR do regime 

semiaberto para o fechado (art. 50, V e art. 118, I, ambos da LEP).No ato 

da soltura do recuperando, DEVERÁ o Sr. Meirinho LER expressamente as 

condições aludidas na Portaria, alertando-se das consequências do 

descumprimento, bem como INTIMÁ-LO à comparecer perante a Secretaria 

da Terceira Vara desta Comarca, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

para INFORMAR seu endereço atualizado e telefone para contato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 85769 Nr: 6422-50.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Intimação do advogado do réu, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste acerca do endereço das testemunhas, MAURO ROCHA 

VALIGUSKI; VALDEMAR FABIANO DOS SANTOS, SANDRO FERNANDES 

e FELIPE MATEUS SILVA ARAÚJO, não localizadas pelo oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127016 Nr: 574-72.2017.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON WILLIAN DOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDER MEDEIROS - 

OAB:19095/MT

 Vistos. REDESIGNO a audiência para o dia 01 /12/2017, às 17h30min. 

CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 140734 Nr: 20157-94.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.025

 Vistos,

Em visita realizada no CDP local, os recuperandos “cuiabanos” e “várzea 

grandenses” entregaram carta manuscrita, contendo nomes de 

recuperandos, dentre eles RENAN MARQUES, os quais eventualmente 

teriam direito à progressão do regime fechado para o regime semiaberto.

Muito bem.

A despeito da manifestação da Defesa de fl. 186/187, não vislumbro 
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equívoco quanto ao cálculo derradeiro, isso porque com a superveniência 

de nova condenação definitiva, o prazo para a concessão dos benefícios 

da execução penal passa a ser calculado com o somatório das penas.

Nesse sentido o STJ orienta a questão:

 “(...) “4. Quando a unificação das reprimendas torna incabível a 

manutenção do apenado no regime semiaberto, reinicia-se a contagem do 

prazo para a concessão dos benefícios da execução a partir da data de 

sua inserção no regime mais gravoso. Inteligência dos arts. 111, parágrafo 

único, e 118, inciso II, da Lei de Execuções Penais e art. 88 do Código 

Penal. 5. Ausência de ilegalidade flagrante que, eventualmente, ensejasse 

a concessão da ordem de ofício.[...].” (STJ, HC nº 254.183/MS)” (HC 

81040/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 09/08/2016) (grifo nosso)

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo derradeiro para que surtam os 

seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada com base no 

mencionado cálculo.

Assim, INTIME-SE o recuperando RENAN MARQUES desta decisão, 

remetendo-se cópia do cálculo de pena a ele, servindo esta como 

MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 98792 Nr: 195-39.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON JOÃO DO CARMO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Vistos,Trata-se de recuperando que atingiu o requisito objetivo para 

progressão de regime ao SEMIABERTO, sobre o que o Ministério Público 

deixou de requerer sua progressão, em razão de ausência de requisito 

subjetivo, sob a alegação de que o recuperando Jeferson João do Carmo 

Gonçalves “não possui senso de responsabilidade e autodisciplina”.Muito 

bem.Diante das razões ministeriais, e à vista da inúmera ocasiões em que 

o recuperando deu causa no regime semiaberto, à regressão de regime (4 

vezes), a fim de aferir o requisito subjetivo do recuperando, e levando em 

conta que o STJ firmou o entendimento de que o laudo criminológico 

elaborado por psicólogo não traz qualquer mácula ou ilegalidade para a 

referida aferição, mormente porque os “profissionais está habilitado a 

realizar perícia técnica compatível com o que se busca saber para a 

concessão do benefício de progressão de regime”, DETERMINO que a 

Equipe Interdisciplinar do CDP (Psicóloga e Assistente Social) REALIZE o 

exame criminológico, por meio de estudo psicossocial junto ao 

recuperando, no prazo de 5 (cinco) dias, oportunizando acrescentar 

dados, se possível, sobre as inclinações do recuperando à 

reiteração.Julgado que sintetiza a questão:“PENAL E PROCESSUAL 

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. 

PROGRESSÃO DE REGIME INDEFERIDA. EXAME CRIMINOLÓGICO 

DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE PARECER PSIQUIÁTRICO. NULIDADE DO 

LAUDO. ELABORAÇÃO POR PSICÓLOGO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. 

AGRAVO IMPROVIDO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106264 Nr: 709-55.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR RODRIGUES DOS SANTOS, 

DOUGLAS ISAIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829

 Código de rastreabilidade: 81120183829917

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 106264 - CACERES.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - CÁCERES ( TJMT )

Data de Envio: 27/11/2018 13:39:03

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 80971 Nr: 585-14.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LELES AVELINO DA COSTA, FLÁVIO ALEX 

PADOVANI, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

NELSON PEREIRA DA SILVA, OSEIAS EVANDRO PINHEIRO, PATRICIA 

SOARES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858, JANAÍNA 

BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, RINALDO FREITAS VIEIRA - 

OAB:15410, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Intimação do (s) advogado (s)dos réus, Lelis Avelino da Costa e Patrícia 

Soares de Carvalho, para que manifeste acerca do endereço das 

testemunhas, ANDREA SANTANA MOLINA; GISLAINE DE LIMA; FLÁVIO 

PEREIRA DE SOUZA LEÃO JUNIOR; FERRANE DE BARBOSA MEDEIROS; 

ROSENILDA APARECIDA DANTAS e VALDEVINA DE BARBOSA 

MEDEIROS, tendo em vista a certidão negativa de fl. 1099.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 140678 Nr: 3830-86.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

14/01/2019, às 13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010275-23.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK OAB - MT0015515A-O 

(ADVOGADO(A))

EDER HERMES OAB - MT0016727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010275-23.2014.8.11.0025. REQUERENTE: IVONE DA SILVA SOUZA 
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REQUERIDO: MARCO ANTONIO DA SILVA “Ante o exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão para 

declarar resolvido o contrato de compra e venda firmado entre as partes, 

condenando o requerido nas perdas e danos, consistentes na devolução 

do preço pago, devidamente corrigidos por juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do 

pagamento, sem custas e honorários. Operada a coisa julgada, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. A presente 

sentença foi publicada em audiência, saindo os presentes intimados. 

Registre-se. Cumpra-se”. JUÍNA, 25 de maio de 2018. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-23.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SIQUEIRA & MIRANDA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo nº: 

1000753-23.2016.8.11.0025 Requerente: Siqueira & Miranda Ltda. - ME 

Requerido: Banco do Brasil SA V i s t o s, etc. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Trata-se de ação 

indenizatória por alegados danos sofridos pelo autor, pessoa jurídica de 

direito privado que na condição de microempresa possui autorização legal 

para demandar no polo ativo nas ações sujeitas ao rito especial criado 

pela Lei n. 9.099/95 (art. 74 do Estatuto das Micro e Pequenas Empresas), 

porque teria a demandada recusado pagamento a cheque emitido pela 

requerente, mesmo havendo saldo financeiro em sua conta corrente. 

Aduz a inicial que a microempresa ora demandante seria titular da conta 

bancária nº 19.777-7, da Agência nº 2226-8, do Banco demandado, e na 

data de 20 de março de 2015, quando possuía um saldo bancário da 

importância de R$ 1.072,45 (um mil, setenta e dois reais e quarenta e cinco 

centavos), teve um cheque (nº 851.055), de menor valor (R$ 1.000,00) 

devolvido por alegada insuficiência de saldo (alínea/motivo 11). Aduz que, 

além do saldo disponível, o autor também possuía um limite de cheque 

especial no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), perfazendo-se, assim, 

um total disponível para utilização de R$ 4.072,45 (quatro mil, setenta e 

dois reais e quarenta e cinco centavos) e inexplicavelmente o Banco 

devolveu o cheque alegando ausência de provisão de fundos, o que teria 

gerado abalos em sua reputação junto ao comércio local. Colocada a 

questão, o réu apresentou defesa com documentos, assinalando que na 

data de apresentação do cheque à compensação, muito ao contrário do 

que afirma o demandante, seu saldo era negativo em R$ 11.305,43, 

porque o depósito que havia sido feito em caixa eletrônico, no montante de 

R$13.000,00 foi bloqueado para saldo, gerando a devolução de cheque no 

mesmo valor e dessa outra cártula, porque a conta bancária estava 

descoberta em montante bem superior ao limite de crédito(cheque 

especial) contratado. Fixadas essas balizas, é evidente notar que, 

primeiramente, o autor baseou toda sua argumentação no saldo bancário 

existente em dia diverso da compensação/devolução do cheque, e, em 

segundo lugar, não havia mesmo saldo suficiente para quitar o cheque 

emitido e compensado no dia 17/03/2015. Trata-se de questão matemática: 

se o saldo do requerente era de R$ 11.305,46 devedor, no dia 17/03/2015, 

e o seu cheque especial tinha limite de R$ 3.000,00, obviamente que ele 

não possuía saldo para que fosse pago o cheque de R$ 1.000,00 emitido 

contra a conta corrente que estava descoberta, inexistindo nisso qualquer 

ação ilícita e sim mero exercício regular de um direito. Frise-se: não se 

pode atribuir a pecha de negligente à instituição financeira, que somente 

atuou no exercício de um direito contratualmente estabelecido (o de não 

pagar cobranças além do limite de crédito convencionado). Diga-se, 

ademais, que quando o depósito bloqueado foi liberado houve pagamento 

deste e de outros cheques emitidos pela demandante, pela simplória razão 

de que, aí sim, havia saldo a quitar tais obrigações, sendo evidente a 

ausência de qualquer ação ilícita de parte da demandada que pudesse 

justificar sua responsabilização civil. Por conseguinte, Julgo Improcedente 

a pretensão indenizatória, por inexistir conduta comissiva ou omissiva do 

réu que justificasse sua responsabilidade civil, já que ao devolver cheque 

que não tinha mesmo provisão de fundo, agiu no exercício regular de um 

direito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Publicação no próprio PJE. Juína/MT, 20 de novembro 

de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001826-93.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para se manifestar quanto a Certidão negativa do Sr. 

Oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010093-66.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA WESTPHAL DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT19390/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE BRESOLIM FABRIS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010093-66.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: MONICA WESTPHAL DUTRA 

EXECUTADO: LUCIANE BRESOLIM FABRIS VISTOS. Havendo renitência do 

devedor em pagar ou garantir a dívida em discussão, e sobrevindo pedido 

expresso do credor de realização de penhora online, de dinheiro, 

respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, defiro o 

pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes aos 

executados e que se encontrem depositados/aplicados em instituições 

financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as normas esculpidas 

na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Ainda, diligencie-se 

através do sistema RENAJUD, na tentativa de localizar veículos em nome 

dos executados e que não possuam restrições de qualquer natureza. 

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor. Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor 

para que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do feito. Considerando que na época em que o Sr. Oficial de 

Justiça foi intimar a devedora da penhora registrada no ID. 4162179, ela 

estava em viagem, não tendo sido devidamente cientificada da constrição, 

indefiro o pedido de expedição de alvará formulado pelo credor e, diante 

do tempo já transcorrido, determino a renovação do ato no mesmo 

endereço declinado nos autos. Providências necessárias. Juína/MT, 4 de 

outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001394-74.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA MACEDO ZAGO ZACARKIM OAB - MT22019/O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Número do Processo: 

1001394-74.2017.8.11.0025 Requerente: Maria Izabel Da Silva Requeridos: 

Companhia de Seguros Previdência do Sul e Outra V I S T O S, Cuida-se 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, com pedido de 

indenização por danos morais, cominação de obrigação de fazer e 

repetição de indébito, de forma dobrada, porque, em resumo, teria sido a 

autora violada em seu patrimônio mínimo existencial (proventos de 

aposentadoria), por descontos indevidos realizados pelas rés, que 

cobraram-lhe por 3 meses valores relativos a prêmios securitários não 

contratados pela demandante. De forma direta, havendo pedido de 

repetição de indébito na forma prevista pela regra do art. 42 do CDC 

(restituição em dobro), e sendo fato notório que o Superior Tribunal de 

Justiça afetou ao regime dos recursos repetitivos a questão transformada 

no Tema 929, que diz respeito à definição das "hipóteses de aplicação da 

repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC", nos 

moldes do que determina o art. 1.037 do NCPC, sobresto o julgamento da 

lide até que seja concluída a votação dos Recursos Especiais afetados 

(1.585.736/RS e 1.517.888/SP). Pelo exposto, forte no que determina o art. 

1037 do NCPC, sobresto o julgamento da ação até decisão definitiva sobre 

o Tema 929/STJ. Intimem-se as partes. Juína/MT, 21 de novembro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-60.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO MONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS OAB - SP0203049A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

8010171-60.2016.8.11.0025. REQUERENTE: CARLOS ALBERTO MONTE 

REQUERIDO: TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL “ 

Ausentes o autor e sua advogada, no que pertine a cusidica verefica-se 

que peticionou nos autos solicitanto a redesignação do ato, porque se 

encontra em viagem, o que não obtante caracterize motivo relevante , não 

se trata de razão jurídica suficiente a justificar o refazimento do ato 

processual, na medida em que conforme entende a jusrisprudencia o não 

comparecimento do advogado do autor na audiência de instrução e 

julgamento não gera nulidade processual, bem como não é obstáculo à 

sua realização. Segundo consta do § 2º do art. 453 do Código de 

Processo Civil: “Pode ser dispensada pelo juiz a produção das provas 

requeridas pela parte cujo advogado não compareceu à audiência”, 

portanto, a sanção para a referida ausência é a perda do direito à 

produção de provas, sem prejuízo da audiência, com o julgamento da 

causa que há de ser no estado do processo. Os Juizados Especiais São 

regidos pelo critérios de oralidade simplicidade, informalidade, celeridade e 

economia processuais, não havendo justificativa para redesignação do 

ato processual , simplesmente porque a parte não comparece á 

solenidade nem tampouco seu advogado constituído, havendo-se de 

aplicar a regra geral de processo de que ausência implica em preclusão 

da prova oral. Assim mantenho o ato e não havendo outra provas que não 

o depoimento pessoal do autor prejudicado por sua ausência, declaro 

encerrada a instrução processual, oportunizando as partes no prazo 

comum de 5 dias apresentação das alegações finais e depois conclusos 

para sentença”. Cumpra-se”. JUÍNA, 6 de junho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001291-67.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA QUEIROZ MOREIRA CARRIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADCONSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2019 às 16h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001346-18.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS NARDO GASPARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NARDO GASPARINI OAB - MT22774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1001346-18.2017.8.11.0025. REQUERENTE: THAIS NARDO GASPARINI 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A, TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) VISTOS, 

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por Thais Nardo Gasparini em face de 

OI Móvel S.A., objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica 

debitória com a ré, cumulada com pedido de indenização por danos morais 

em face da alegada inscrição indevida de seu nome e CPF junto a bancos 

de dados de inadimplência, porque, em resumo, não possuiria débito 

nenhum com a empresa de telefonia, negando a celebração de qualquer 

contrato nesse sentido. Em sua defesa, a prestadora de serviços de 

telefonia assinala ter agido no exercício regular de direito em face da 

regularidade na contratação, anexando à peça ‘prints’ das telas do seu 

sistema interno, insistindo na tese da existência do negócio jurídico que 

deu ensejo à negativação. Diante deste panorama e considerando 

entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única/TJMT de que as 

telas sistêmicas apresentadas pela ré são documentos unilaterais que, por 

si só, não permitem concluir, de plano, que o consumidor tenha 

efetivamente contratado e utilizado os serviços, entendo necessária a 

dilação probatória, para apurar sobre a existência de contrato, as 

circunstâncias de pactuação, e os seus efeitos, para evitar futuras 

alegações de nulidade procedimental ou cerceamento de defesa, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de dezembro de 2018, 

às 15h., facultando às partes apresentarem testemunhas e provas 

documentais novas, alertando que na dicção legal, a audiência demarcará 

o encerramento da fase probatória e a prolação do édito sentencial. 

Intimem-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000177-59.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DILVO PAGNUSSAT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA OAB - MT0005422A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA Juizado Especial Cível Número do 

Processo: 1000177-59.2018.8.11.0025 Requerente: Dilvo Pagnussat 

Requerido: OI S.A. Vistos, Ação indenizatória vertida em face de 

operadora de telefonia baseada na alegada ocorrência de acidente de 

consumo que teria provocado danos materiais e morais à vítima, posto que 

o incêndio que atingiu a rede lógica de distribuição dos serviços prestados 

pela demandada (cabos de telefonia), seria o responsável pelos prejuízos 

relatados na peça exordial (16 Câmeras de segurança; 1 DVR de 16 

saídas; 02 TV LG de 49 polegadas; 1 filtro de linha; 3 receptores; alarme 

residencial) orçado em R$ 15.285,59 (quinze mil, duzentos e oitenta e 

cinco reais e cinquenta e nove centavos), mais os danos à personalidade 

que derivariam do infortúnio. Em sua defesa, a prestadora dos serviços de 

telefonia refuta a tese de responsabilidade indenizatória, a uma porque a 
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demanda pela complexidade demandaria dilação probatória técnica 

complexa (perícia nas redes de distribuição de energia e do cabeamento 

telefônico) para apurar se a origem do incêndio decorreria do sistema 

instalado pela operadora de telefonia, ou se adviria da rede de energia; e a 

duas porque o cabeamento telefônico não estaria em contato direto com a 

rede de energia sendo impossível provocar queima de aparelhos 

eletrônicos ou similares. Como argutamente assinalado em sede de 

impugnação à contestação, a ideia de que as ações processadas sob o 

rito sumaríssimo não comportam provas mais complexas é errônea, 

porque o que se busca afastar é a realização de dilações probatórias cuja 

execução/construção da prova demandem atos externos de maior 

amplitude, já que, no âmbito dos Juizados Especiais a prova se colhe, via 

de regra, de forma concentrada, em ato único (instrução e julgamento) e 

preferencialmente colhidos por via oral. Assim, é fácil perceber que 

identificar a origem do incêndio na rede telefônica não é, de per si, prova 

complexa, bastando que as partes tragam à elucidação do feito elementos 

que permitam aquilatar a dinâmica dos fatos que provocaram o sinistro. 

Diga-se, aliás, que a própria alegação da demandada (de que cabos de 

telefones não possuem corrente elétrica na medida em que somente 

haveria um compartilhamento da estrutura física da rede de distribuição de 

energia elétrica), já assinala o quão incompreensível é a tese de que a 

elucidação da quaestio exige perícia técnica, porque, ou bem inexiste 

contato da rede telefônica com a distribuição de energia, ou toda 

sustentação da defesa se desmorona, o que, repita-se, não é questão 

pericial e sim de interpretação e valoração de fatos e argumentos que não 

precisam ser demonstrados por laudo técnico. Desta forma, rejeito a 

preliminar de inadmissibilidade da via eleita, pela inexistente complexidade 

aventada na defesa, e dando o feito por saneado, fixo como ponto 

controvertido a demonstração da existência ou não de reflexos do 

incêndio na rede telefônica no sistema de distribuição de energia elétrica 

na região dos fatos, assim como a correlação entre esse incidente e os 

danos perquiridos pelo autor. Havendo necessidade de dilação probatória, 

sendo o rito sumaríssimo concentrado e marcado pela oralidade, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 12/12/2018, às 16h, 

devendo as partes serem intimadas a comparecer, acompanhadas de 

testemunhas, sob pena de extinção/confissão e preclusão do direito de 

produzir provas. Publicado no próprio PJE. Juína, 26 de novembro de 2018. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000752-67.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA BALICKI VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSOS CLINICA E DISTRIBUIDORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA 

- ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

01/02/2019 às 12h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010281-59.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TAPEJUR TAPECARIA JUINA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IM SANTOS ELETRODOMESTICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

01/02/2019 às 13h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010229-34.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JILSON MARCOS FARIAS MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA OAB - MT21054/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER RIBEIRO OAB - GO0018222A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010229-34.2014.8.11.0025 REQUERENTE: JILSON MARCOS FARIAS 

MACIEL REQUERIDO: ELMO ENGENHARIA LTDA VISTOS. Cuida-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais, em fase de cumprimento de sentença. Manifesta-se o credor por 

meio da petição de ID. 11713535, requerendo a penhora das contas 

bancárias do devedor para satisfação da obrigação exequenda, no 

entanto, conforme se infere dos autos, a despeito do pedido de 

cumprimento de sentença formulado na petição de ID. 10313950, em 

nenhum momento o devedor foi intimado para cumprir voluntariamente o 

julgado com as advertências legais atinentes à espécie, mas tão somente 

para se manifestar sobre o retorno dos autos da instância recursal (ID. 

10250762). Nesses moldes, a fim de se evitar eventual alegação de 

nulidade, determino a intimação do devedor para cumprir voluntariamente a 

sentença – excluindo a multa de 10% do cálculo de ID. 16398547 - no 

prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, aí sim incidir a 

referida multa - 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado de penhora e 

avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito 

do montante discriminado, apresentado o cálculo atualizado do débito 

acrescido da multa citada anteriormente, em continuidade, e a 

requerimento do credor, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, 

que recairá sobre tantos bens quanto os necessários para garantir a 

dívida. Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar embargos à 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 52, IX, da 

Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado 

também o cônjuge do devedor. Transcorrido o prazo para oposição de 

embargos, certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Por fim, 

registre-se nos cadastros dos autos que o presente processo está 

tramitando em fase de cumprimento de sentença. Às providências. 

Juína/MT, 9 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000729-58.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR JULIO BIACHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE MARCAL DIAS (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2019 às 16h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-75.2011.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO ETTORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ALVES DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Aline Cristina Machado Flores OAB - MT16370/O-A (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/12/2018 às 16h10min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001346-18.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS NARDO GASPARINI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NARDO GASPARINI OAB - MT22774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1001346-18.2017.8.11.0025. REQUERENTE: THAIS NARDO GASPARINI 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A, TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) VISTOS, 

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por Thais Nardo Gasparini em face de 

OI Móvel S.A., objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica 

debitória com a ré, cumulada com pedido de indenização por danos morais 

em face da alegada inscrição indevida de seu nome e CPF junto a bancos 

de dados de inadimplência, porque, em resumo, não possuiria débito 

nenhum com a empresa de telefonia, negando a celebração de qualquer 

contrato nesse sentido. Em sua defesa, a prestadora de serviços de 

telefonia assinala ter agido no exercício regular de direito em face da 

regularidade na contratação, anexando à peça ‘prints’ das telas do seu 

sistema interno, insistindo na tese da existência do negócio jurídico que 

deu ensejo à negativação. Diante deste panorama e considerando 

entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única/TJMT de que as 

telas sistêmicas apresentadas pela ré são documentos unilaterais que, por 

si só, não permitem concluir, de plano, que o consumidor tenha 

efetivamente contratado e utilizado os serviços, entendo necessária a 

dilação probatória, para apurar sobre a existência de contrato, as 

circunstâncias de pactuação, e os seus efeitos, para evitar futuras 

alegações de nulidade procedimental ou cerceamento de defesa, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de dezembro de 2018, 

às 15h., facultando às partes apresentarem testemunhas e provas 

documentais novas, alertando que na dicção legal, a audiência demarcará 

o encerramento da fase probatória e a prolação do édito sentencial. 

Intimem-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 101/2018-CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL 

D’ OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando que a Servidora Mayla Gimenes de Melo, Gestora Judiciária 

da Secretaria do Juizado Especial, estará usufruindo compensatória no dia 

30/11/2018;

 R E S O L VE :

 DESIGNAR a servidora ORDALICE BARBIZANI PEREIRA, Técnica 

Judiciária, matrícula 6035, para exercer a função de GESTORA 

JUDICIÁRIA SUBSTITUTA da Secretaria do Juizado Especial desta 

Comarca, no dia 30/11/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’ Oeste, 26 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda Chaves de Alencar Ferreira Lima

 Juíza de Direito Diretora do Foro em Substituição Legal

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000554-72.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO FAKINE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR NOS AUTOS SOBRE LAUDO MÉDICO PERICIAL NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000658-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA JOAQUINA ROSA PEREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR NOS AUTOS SOBRE LAUDO MÉDICO PERICIAL, NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000690-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEI BUCHMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE O LAUDO MÉDICO PERICIAL, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001764-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE TELES DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0004776A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Auxílio-Doença com Pedido de Tutela 

Antecipada” proposta por Rosilene Teles dos Santos contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

16551552/16551854. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, nota-se que a pretensão da parte autora está amparada dos 

pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada. Explico. 

No caso judicializado, os documentos aportados aos autos pela parte 

autora, sob uma ótica de cognição sumária, apresentam a necessária 

certeza de que, caso a demanda fosse julgada neste instante, a parte 

autora sagrar-se-ia vitoriosa. Afinal, volvendo os olhos aos atestados e 

pareceres médicos de id nº 16551689, verifica-se a necessidade de a 

parte autora se afastar das atividades laborais por tempo indeterminado, 

ante a doença a que está acometida. Já no que se refere à qualidade de 

segurada, tal também resta, ainda que sumariamente demonstrada, tendo 

em vista que percebera benefício até setembro de 2018. Dessa forma, sob 

a ótica de um juízo de cognição sumária, a parte autora merece a 

restabelecimento do auxílio-doença pleiteado, nos termos do art. 59 e 
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seguintes da Lei n. 8.213/91. Portanto, os vários argumentos já expostos 

nesta peça processual são mais que suficientes no sentido de demonstrar 

a relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o 

receio de ineficácia do provimento final, caso postergado o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença somente para aquele 

momento, já que se trata de verba de natureza alimentar e, por isso, 

apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. Com efeito, 

tem-se como cumprido o arquétipo do artigo 461, § 3º, do CPC, reunido, a 

um só tempo, a relevância do fundamento em que se baseia o pedido e o 

fundado receio de ineficácia do provimento final. Ante o exposto, 

presentes, em primeiro exame, os requisitos do artigo 497 do CPC, 

CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada, pelo que DETERMINO ao 

INSS que reestabeleça o beneficio de auxílio-doença à parte autora, até 

ulterior decisão desse juízo. EXPEÇA-SE ofício ao Gerente Executivo do 

Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que 

implante/reestabeleça o benefício previdenciário contido nos autos no 

prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, juntamente 

com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, 

sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. NOMEIO 

perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que servirá 

independentemente de compromisso, razão por que FIXO os honorários 

em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser 

agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da 

perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se 

ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, 

responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos 

para a perícia médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, 

querendo, impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. 

Apresentado o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, 

nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do 

Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 21 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252265 Nr: 4202-14.2017.811.0011

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristides Salvioni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - OAB:2935

 Vistos.

De pronto DETERMINO que o distribuidor modifique a capa dos autos, 

inserindo o nome do requerido, qual seja, Aristide Salvione.

Em seguida, INTIME-SE a parte autora dos autos em apensos sob o código 

249651, para manifestar acerca da impugnação ao pedido de justiça 

gratuita, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246657 Nr: 1452-39.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Totvs S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielly A. Storti Assunção - 

OAB:21.240, LETÍCIA CAIRES GOMES - OAB:25.285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MARQUES 

DOMINGUES - OAB:SP/175.513

 Vistos.

Em tempo, considerando que esta Magistrada fora convocada a participar 

de reunião junto à Presidência do E.TJMT na data aprazada para a 

solenidade, REDESIGNO a audiência para o dia 20/02/2019 às 13h30min, 

devendo as partes serem intimadas.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 26 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 4521 Nr: 48-90.1993.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Antonio Zambom, Carlos Roberto Ramos 

Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Execução” proposta por BANCO DO BRASIL S/A, 

em face de ODILON ANTONIO ZAMBOM E CARLOS ROBERTO RAMOS 

NOGUEIRA, todos devidamente qualificados nos autos.

 Às fls. 325 a parte autora pugnou pela desistência da presente lide ante a 

não localização de bens passíveis de penhora do executado.

Após, vieram os autos conclusos.

EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

A lide posta em discussão não exige maiores delongas, ante o pleito de 

desistência da ação formulado pelas partes, antes mesmo de ser 

procedida a citação do demandado.

Nesse diapasão, HOMOLOGO o pedido de desistência e em consequência 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

CONDENO o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I.C.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 136970 Nr: 2553-24.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Loureço da Conceição Sena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese os autos terem vindo conclusos, verifico que há certidão à 

fl.299 informando que o recurso especial foi admitido e os autos foram 

transmitidos eletronicamente ao STJ.

Assim sendo, AGUARDE-SE em cartório o julgamento do mencionado 

Recurso.

Se julgado, certifique-se.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 222991 Nr: 4144-16.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARBBO´S CONFECÇÕES, Maria Caires 

Bezerra, Joaquim Alves Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, com 

fulcro no que dispõe o art. 487, I do CPC e, consequentemente, CONDENO 

os requeridos a efetuarem o pagamento do valor apresentado pelo 

requerente na inicial, R$ 76.305,23 (setenta e seis mil trezentos e cinco 

reais e vinte e três centavos) devidamente atualizados até a data do 

efetivo adimplemento, nos moldes e com os encargos previstos no 

contrato entabulado (fl. 08/14).CONDENO os requeridos ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de 

sucumbência, cuja verba fixo em 10% sobre valor atualizado da causa, 

nos moldes do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.Com o trânsito e 

julgado e nada sendo requerido pelas partes, ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de estilo.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 22 

de novembro de 2018.Henriqueta Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 236663 Nr: 1069-95.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurita Francisca Barleta, Vanderlei Humberto Luperini, 

José Aparecido de Oliveira, Gilvania Medeiros de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em razão da nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil 

de 2015, o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a 

impugnação apresentada pelo devedor não se sujeita às regras comuns 

de execução, e, consequentemente, do não impedimento de prática de 

atos executivos em razão do recebimento dessa forma de defesa do 

devedor. Não se pode averiguar sob a ótica dos efeitos da impugnação 

apresentada pela Fazenda Pública, ou seja, se a mesma possui efeito 

suspensivo ou não, eis que a previsão constitucional para a expedição de 

precatório traz como consequência inevitável o sobrestamento do trâmite 

do procedimento do cumprimento de sentença.

Diante o exposto, RECEBO impugnação à execução de sentença, uma vez 

que são tempestivos, e SUSPENDO a execução.

Ademais, nos termos do art. 920, inc. I, do NCPC, INTIME-SE a parte 

impugnada, na pessoa de seu advogado, para opor a impugnação à 

execução no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, não o fazendo, 

serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial.

Caso apresentada a impugnação, INTIME-SE a impugnante para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir 

eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 352 do NCPC.

Empós, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob 

pena de indeferimento.

De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS para sentença ou 

designação de audiência de instrução, nos termos do art. 920, inc. II, do 

NCPC.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 21 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 167805 Nr: 3370-54.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilene Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 163, de modo que DETERMINO a remessa dos autos 

ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

 Mirassol D’ Oeste/MT, 21 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 167802 Nr: 3368-84.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Alves Silva, Paulo Roberto Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Martins Mello - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o certificado de fl.125, determino a suspensão do processo, pelo 

prazo de 01 (um) ano, com supedâneo nos artigos 921, III do Código de 

Processo Civil.

Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 21 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 264242 Nr: 3718-62.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soraya da Costa Severino, Lucio da Costa Severino, 

Valeiro Batista da Costa Severino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D'Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcel de Sá Pareira - 

OAB:12.070, MARCEL DE SÁ PEREIRA - OAB:12070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

Empós, decorrido o prazo, com ou sem manifestação e devidamente 

certificaos, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou 

julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 263370 Nr: 3321-03.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Minerva S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Manoel Gomes Junior - 

OAB:123351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

Empós, decorrido o prazo, com ou sem manifestação e devidamente 

certificaos, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou 

julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 19914 Nr: 388-14.2005.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS ALVES DA CRUZ - 

OAB:5059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, CONHEÇO dos embargos declaratórios, tendo em vista que 

foram intentados no prazo legal e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a 

contradição apontada e extinguir o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 924, II do CPC, bem como para inverter a sucumbência, 

restando isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas processuais, 

nos termos do art. 3º, I, da lei 7.603/2001 e art. 460 da CNGC/MT.Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.P. R. I. CUMPRAM-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 

14 de novembro de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 188606 Nr: 2429-70.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires 

Bezerra, Joaquim Alves Bezerra, Vinícios Alves Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Costa Cardoso - 

OAB:6.361

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, com 

fulcro no que dispõe o art. 487, I do CPC e, consequentemente, CONDENO 

os requeridos a efetuarem o pagamento do valor apresentado pelo 

requerente na inicial, R$ 167.196,18 (cento e sessenta e sete mil cento e 

noventa e seis reais e dezoito centavos) devidamente atualizado até a 

data do efetivo adimplemento, nos moldes e com os encargos previstos no 

contrato entabulado (fl. 31/38).CONDENO os requeridos ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de 

sucumbência, cuja verba fixo em 10% sobre valor atualizado da causa, 

nos moldes do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.Com o trânsito e 

julgado e nada sendo requerido pelas partes, ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de estilo.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 14 

de novembro de 2018.Henriqueta Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 26558 Nr: 2950-59.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Antonio Zambom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE em face de ODILON ANTÔNIO 

ZAMBOM, devidamente qualificados nos autos.

Após um ato e outro, a parte exequente manifestou pela exclusão das 

CDA’s de nº. 72648, 72649, 72650, 169663, 169664 e 169665 

discriminada às fls. 21/26 e pelo prosseguimento da execução em relação 

às demais certidões.

É o relatório. DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal 

regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da LEF).

No caso em exame, vê-se que houve o pagamento da dívida referente à 

CDA de fls. 13/18, via de consequência, o pedido de extinção parcial do 

feito, bem como o de prosseguimento da execução em relação às demais 

certidões.

Posto isso, DETERMINO:

I) a EXTINÇÃO PARCIAL da presente ação executiva, ante a satisfação da 

obrigação decorrente das CDA’s de nº. 72648, 72649, 72650, 169663, 

169664 e 169665, nos termos do art. 924 do CPC;

II) INTIME-SE o exequente para pugnar o que direito em relação as demais 

CDA’s não quitadas, no prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 188607 Nr: 2430-55.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires 

Bezerra, Joaquim Alves Bezerra, Vinícios Alves Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francielly A. Storti Assunção 

- OAB:21.240

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, com 

fulcro no que dispõe o art. 487, I do CPC e, consequentemente, CONDENO 

os requeridos a efetuarem o pagamento do valor apresentado pelo 

requerente na inicial, R$ 213.125,29 (duzentos e treze mil cento e vinte e 

cinco reais e vinte e nove centavos) devidamente atualizados até a data 

do efetivo adimplemento, nos moldes e com os encargos previstos no 

contrato entabulado (fl. 31/37-v).CONDENO os requeridos ao pagamento 

de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de 

sucumbência, cuja verba fixo em 10% sobre valor atualizado da causa, 

nos moldes do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.Com o trânsito e 

julgado e nada sendo requerido pelas partes, ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de estilo.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 14 

de novembro de 2018.Henriqueta Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 223011 Nr: 4149-38.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicíus Alves Bezera, Maria Caires Bezerra - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOSTE CARDOSO - 

OAB:, Mirian Costa Cardoso - OAB:6.361

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, com 

fulcro no que dispõe o art. 487, I do CPC e, consequentemente, CONDENO 

os requeridos a efetuarem o pagamento do valor apresentado pelo 
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requerente na inicial, R$ 95.272,89 (noventa e cinco mil duzentos e 

setenta e dois reais e oitenta e nove centavos) devidamente atualizados 

até a data do efetivo adimplemento, nos moldes e com os encargos 

previstos no contrato entabulado (fl. 08/14).CONDENO os requeridos ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios de sucumbência, cuja verba fixo em 10% sobre valor 

atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §2º do Código de Processo 

Civil.Com o trânsito e julgado e nada sendo requerido pelas partes, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.R.I.C.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 14 de novembro de 2018.Henriqueta 

Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 219018 Nr: 30493-63.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oswaldo Henrique Pinto Bidel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Brenno de Paula Milhomem - 

OAB:17720/MT, Jair Demétrio - OAB:15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A

 Vistos.

Cuida-se de “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA” proposta por JAIR DEMÉTRIO em face 

de BV FINANCEIRA S/A, todos devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, houve o levantamento do valor penhorado nos autos 

a fim de dar quitação na execução (fls. 154).

Instado, o patrono nada mais pugnou (fls. 156).

Os autos vieram-me conclusos.

EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando o alvará juntado às fls. 154 e certidão às fls. 156, 

vislumbra-se que o débito objeto dos presentes autos fora adimplido.

 Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir obrigação remanescente, 

sendo a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito e cumprimento da 

obrigação, com supedâneo no art. 924, II, e art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10% do 

valor do débito, nos termos do art. 85 do CPC.

 PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT.

 Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as 

anotações e baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 14 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244872 Nr: 478-02.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Schiavo da Silva Benites, Aguinaldo de Souza 

Benites

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Governo do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO os embargos às fls. 85/104, eis que tempestivos.

Diante do natural caráter infringente dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 13 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257199 Nr: 571-28.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudionor Francisco da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 174316 Nr: 4743-23.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropastoril Mato Grosso Acre Ltda, Ricardo Borges de 

Castro Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrotools Gestão e Monitoramento 

Geo-Especial de Risco Ltda, Frigorifico Marfrieg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Torbay Gorayeb - 

OAB:6351, Taylise Catarina Rogerio Seixas - OAB:15483-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A, Taylise Catarina Rogerio Seixas - 

OAB:15483-A, Thomaz Henrique Rodrigues de Carvalho - 

OAB:14.808-B

 Desta feita, CONHEÇO dos embargos declaratórios, tendo em vista que 

foram intentados no prazo legal e, no entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO 

ao de fls. 606/607-v já que não houve comprovação de quaisquer das 

suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do Novo Código de 

Processo Civil e DOU PROVIMENTO ao de fls. 602/605-v, para sanar a 

omissão apontada, CONDENANDO a requerida Agrotools Gestão e 

Monitoramento Geo-especial de Risco Ltda ao pagamento de honorários 

de sucumbência em favor de Frigorífico Marfrig, no mesmo percentual 

fixado na sentença em favor do autor, em razão da inclusão indevida 

como corréu.CUMPRAM-SE as determinações remanescentes da 

sentença supracitada. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de novembro de 

2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
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 Cod. Proc.: 253838 Nr: 5133-17.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Clementino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Juarez Romero Zaim - 

OAB:4.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20.495/A

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo CPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte autora, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o recorrente para 

se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 

1.009, §2º, do CPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 

1.009, §3º, do CPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do CPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250476 Nr: 3260-79.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Torres & Veloso Ltda - ME, Juarez Torres Veloso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA MAXIMIANO 

VENEZIANO - OAB:20537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, CONHEÇO dos embargos declaratórios, tendo em vista que 

foram intentados no prazo legal e, no entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, 

já que não houve comprovação de quaisquer das suas hipóteses de 

cabimento, conforme o art. 1.022 do Novo Código de Processo 

Civil.CUMPRAM-SE as determinações remanescentes da sentença 

supracitada. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de novembro de 2018.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249102 Nr: 2647-59.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, José Ferreira Soares, 

Luiz Carlos Cezário, Carlos Alberto Nunes Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Proença - OAB:15440, 

CARLA CRISTINA CEZARIO - OAB:22.464/MT, IGOR CHRISTIAN 

ADRIANO SALGUEIRO - OAB:24525, RAFAEL MIRANDA SANTOS - 

OAB:22.550/MT, RENATA SILVA COSTA SALCI - OAB:22.569/MT, 

Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14.862

 Vistos.

Em tempo, considerando que esta Magistrada fora convocada a participar 

de reunião junto à Presidência do E.TJMT na data aprazada para a 

solenidade, REDESIGNO a audiência para o dia 14/02/2019 às 14h00min, 

devendo as partes serem intimadas.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 26 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 148447 Nr: 4646-57.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Torres & Veloso Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - 

OAB:19437/O, MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - OAB:20537/O

 Desta feita, CONHEÇO dos embargos declaratórios, tendo em vista que 

foram intentados no prazo legal e, no entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, 

já que não houve comprovação de quaisquer das suas hipóteses de 

cabimento, conforme o art. 1.022 do Novo Código de Processo 

Civil.CUMPRAM-SE as determinações remanescentes da sentença 

supracitada. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de novembro de 2018.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252473 Nr: 4316-50.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRdO, CEOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 44, suspendendo o feito pelo prazo 01 (um) ano.

 Após o transcurso do prazo desta suspensão, VISTA à exequente para 

pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção.

Empós, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 13 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252887 Nr: 4601-43.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Soares Brito Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Sirlene Soares Brito 

Santos contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS buscando, em 

síntese, satisfação do seu crédito materializado em decisão judicial.

A exequente aportou cálculo do débito atualizado às fls. 91/94.

À fl.98-v, o INSS concorda com o cálculo apresentado pela autora.

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas despiciendas, considerando que a executada concordou 

com o valor apresentado pela exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado 

às fls. 91/94 dos autos.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 
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vertente execução.

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 70887 Nr: 291-72.2009.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Donizete Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Morato Crenitte - 

OAB:98479/SP, Mauro Arruda de Moura Apoitia - OAB:11896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar”, 

proposta pelo Banco Finasa s/a, em face de José Donizete Nunes, 

devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, mesmo devidamente intimada, a parte autora, deixou 

transcorrer o prazo sem dar prosseguimento no feito, conforme certidão 

de fls. 87.

Os autos vieram conclusos.

Eis o breve relatório. Fundamento e Decido.

Sem delongas, a ausência de impulso processual da parte autora, implica 

extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, inciso III, do CPC.

Diante disso, não resta outra alternativa senão JULGAR EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 07 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 234039 Nr: 4264-25.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida de Fatima Versalli Souza, Aparecida Helena 

Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 

INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 123485 Nr: 409-77.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Cardoso, Maria Vera Lúcia Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR 

SOLVENTE” proposta por BANCO BRADESCO S.A., em face de WALTER 

CARDOSO, todos devidamente qualificados nos autos.

 À fl. 138 a parte exequente pugnou pela desistência da presente lide.

Após, vieram os autos conclusos.

EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

A lide posta em discussão não exige maiores delongas, ante o pleito de 

desistência da ação formulado pelas partes, antes mesmo de apresentada 

a contestação (art. 485, § 4º).

Nesse diapasão, HOMOLOGO o pedido de desistência e em consequência 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

CONDENO o exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais no montante de 10% sobre o valor da causa.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I.C.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 81430 Nr: 2462-02.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cabriotti Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Jose Paulo de Assunção - OAB:12060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 225277 Nr: 4520-02.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cometa Parks Hotel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Fazenda Pública do Município de Mirassol 

D´Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:OAB/MT 8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de juntada de substabelecimento formulado à fl. 264.

No mais,considerando o retorno dos autos do Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 128693 Nr: 1326-96.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita de Fatima Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Impugnação à Execução oposto por Instituto Nacional Do 

Seguro Social – INSS em face de Rita de Fátima Gomes de Souza.

Instada, a impugnada manifestou concordando com o cálculo do 

impugnante à fl.173.

Os autos vieram conclusos.

É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando a manifestação da impugnada, ACOLHO a pretensão 

deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pleito da impugnante, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, razão por que HOMOLOGO os cálculos 

apresentados à fl. 173.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

DEIXO DE CONDENAR a impugnada em custas e despesas processuais 

ante a ausência de resistência à pretensão.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, observando-se o cálculo apresentado à 

fl.116, com a consequente expedição dos alvarás competentes.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 07 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255773 Nr: 5915-24.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS / 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do 

Decreto-lei n. 911/69, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora para, DECLARAR definitivamente 

CONSOLIDADOS nas mãos do requerente o domínio e a posse plenos e 

exclusivos do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar torno 

definitiva.OFICIE-SE ao DETRAN respectivo, comunicando estar à parte 

autora autorizada a proceder à transferência a terceiros que indicar, 

DEVENDO PERMANECER nos autos os títulos, ou, se pretendida a 

substituição, que a faça por cópias autenticadas.DETERMINO ainda que 

seja dada baixa em eventual restrição do veiculo realizada pelo Sistema 

RENAJUD. Para tanto, permaneçam os autos em Gabinete para efetivação, 

nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ. Condeno a parte 

autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.Por 

oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos 

do inciso I do art. 487 do NCPC.P.R.I.C.Após, transitada em julgado a 

sentença, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.Mirassol 

D’Oeste/MT, 07 de novembro de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252265 Nr: 4202-14.2017.811.0011

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristides Salvioni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - OAB:2935

 Ante a manifestação da Defensoria Pública de fls. 33, intime-se a parte 

requerida para promover a regularização da sua representação 

processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser aplicada a 

suspensão dos autos, conforme art. 76, do CPC.

 Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247816 Nr: 2045-68.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Cesar do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aruana Seguros S/A, Seguradora Lider dos 

Consórcios de Seguro DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

reclamação, para condenar a reclamada a pagar título de indenização à 

quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos) equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei nº 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei nº 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional, com 

incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária a partir do sinistro.Custas na forma da lei. CONDENO, 

ainda, a requerida, no pagamento dos honorários advocatícios de FIXO em 

20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação ora arbitrada, nos 

termos do § 2º do artigo 85 do NCPC e do artigo 11, § 1º, da Lei 1.060/50. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.ÀS PROVIDENCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de 

novembro de 2018.Henriqueta Fernanda C.A.F.LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249214 Nr: 2693-48.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanete Paulino Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Ivanete Paulino Souza em 

face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora informa que os alvarás foram 

devidamente levantados, requerendo assim a extinção do presente feito. 

(fls.77).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.
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Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 12 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 27765 Nr: 1655-50.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Nora da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Angela Nora da Silva em 

face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora informa que os alvarás foram 

devidamente levantados, requerendo assim a extinção do presente feito. 

(fls.169).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 12 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257993 Nr: 930-75.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argemiro Garcia de Oliveira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o teor do petitório de fls. 42/43, tenho que se trata de pedido 

de reconsideração da decisão de fls. 34/34-v.

É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

Para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita, o 

recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores.

 Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Isto posto, de acordo com as considerações supra, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração, mantendo a decisão em voga, tal como foi proferida.

Ademais, cumpra-se na íntegra os termos da decisão de fls. 40.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 13 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 211240 Nr: 2214-60.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geicele Gomes Barbosa, Lazinho Ademir Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, Carolina Davoglio Arruda - 

OAB:16501, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A

 Vistos.

Em que pese os autos terem vindo conclusos, CUMPRA-SE integralmente 

os comandos da r. decisão de fls. 282/282v.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 258883 Nr: 1354-20.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Ferreira da Silva, Elizeu Gonzaga da Silva, 

José Carlos Toninato, José Mario do Amaral e Silva, Valdinei Marques 

Pimentel, Valdir Aparecido Oliva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D'Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirtes Gisella Biancchi Belle 

Turdera - OAB:9.714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo CPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte autora, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o recorrente para 

se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 

1.009, §2º, do CPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 

1.009, §3º, do CPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do CPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 93179 Nr: 4442-81.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete de Barros Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 31891 Nr: 2454-59.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Souza Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 26757 Nr: 3101-25.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dagoberto Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Thadeu dos Santos 

Mesquita - OAB:7.836/MT

 Oportunidade em que JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, IV e VI do CPC/15.CONDENO o executado ao 

pagamento de custas e honorários, sendo que arbitro este último em 10% 

sobre o valor executado, nos termos do art. 82, § 2º e art. 85, §2º, ambos 

do CPC, uma vez que foi este quem deu causa ao ajuizamento da 

execução fiscal ante o inadimplemento de suas obrigações tributárias 

(TRF-5, AC 00035684619964058000 AL, j. 28/01/2016).PUBLIQUE-SE, 

ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Após o trânsito em julgado, 

devidamente certificado, procedidas as anotações e baixas necessárias, 

ARQUIVEM-SE os autos.CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol 

D’oeste/MT, 14 de novembro de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201916 Nr: 357-76.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidney Gasques Bordone

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINÉIA KLEIN SIMON - 

OAB:18781, Patricia Gevezier Podolan - OAB:6581, SÂMYA 

SANTAMARIA - OAB:15.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos Procuradores da parte autora para manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias acerca da Proposta de Honorários de fls. 644/645..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236644 Nr: 1061-21.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Helena Moura Nazario, Bruno Pereira Campos, 

Silvana Khippaiz Nogueira, Maria Gonçalves dos Santos, Patricia de 

Carvalho Melquiades, Rosimeire Soares da Silva, MIRIAN DA SILVA FARIA, 

Celia Regina de Mattos Prado, Leonice Pasqueto Martinez, Jeane de Souza 

Cintra Guedes, Elizabet Moreira Valensuela Lima, Luciana Pereira da Silva 

Santos, Eva Alves do Nascimento Silva, Maria Aparecida Amarante, Josci 

dos Santos, Suelene de Fátima P. Delbone, José Batista dos Santos, 

Nailma Teixeira da Silva, Angelina Ribeiro da Silva, Paula Magalhães Sousa 

Pádua, Rosa Rodrigues da Silva, Dayana Cristina Volpato, Rosimar 

Custodio da Silva, Romaura dos Santos Alves, Eunice Amaral Melo, 

Andreia Alves de Souza, Nelson Jose dos Santos, Eva Lucia Ferreira da 

Silva, Jucelene Adarte da Costa Queiroz, Izabel Cristina Teodoro do Prado 

Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias acerca da Proposta de Honorários de fls. 1073/1074.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246657 Nr: 1452-39.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Totvs S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielly A. Storti Assunção - 

OAB:21.240, LETÍCIA CAIRES GOMES - OAB:25.285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MARQUES 

DOMINGUES - OAB:SP/175.513

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls. 451 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer na 

audiência de Instrução e Julgamento redesignada para o dia 24/02/2019, 

às 13h30min.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122051 Nr: 197-56.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Fausto Cabral dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para fornecer o atual e correto 

endereço do autor, tendo em vista a certidão do Oficial do Justiça de fls. 

254, cujo teor transcrevo: "Certifico, eu Oficial de Justiça abaixo assinado 

que em cumprimento ao respeitável mandado do(a) MM(ª). Juiz(a) de 

Direito da Segunda Vara desta comarca de Mirassol D’Oeste-MT, que me 

dirigi à Rua Ione Vera, e ali, após diligencias NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER A INTIMAÇÃO do requerente FAUSTO CABRAL DOS SANTOS, 
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devido não encontra-lo, pois perguntei a alguns moradores da referida 

rua, entre ao Sr. João Batista da Silva, residente a mais de 10 anos nessa 

rua, bem como à Sra. Evelin, moradora a mais de 15 anos, na referida Rua, 

e ambos disseram não conhecer o requerente. Certifico, outrossim que a 

Rua Ione Vera, é uma rua de pequena extensão, o os moradores 

conhecem os vizinhos. Diante do exposto devolvo o mandado em cartório 

e solicito que o patrono da parte autora indique nos autos o atual endereço 

do requerente."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255721 Nr: 5887-56.2017.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: igor christian adriano 

salgueiro - OAB:24525/0, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para fornecer o atual e correto 

endereço do autor, no prazo legal, tendo em vista a devolução da carta 

precatória devolvida às fls. 83/85.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128935 Nr: 1143-28.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Múltipla Administradora Corretora de Seguros e 

Consórcios Ltda, Americo Moreda Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Vanessa Ágata Garcia Cajango - OAB:12612 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida para que se 

manifestem nos autos sobre o cálculo juntado às fls. 392, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258225 Nr: 1023-38.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gonçalves da Silva 

Palermo - OAB:24344/0, Janaina Franco Silva - OAB:22.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257758 Nr: 825-98.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirtes Gisella Biancchi Belle 

Turdera - OAB:9.714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254722 Nr: 5494-34.2017.811.0011

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeir dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joventina Joana de Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar M.Nichols - OAB:

 Intimar o advogado da parte requerida para apresentar alegações finais, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130462 Nr: 1451-64.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCRS, MCRS, AdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DAS GRAÇAS VIEIRA 

BARCELOS - OAB:245363

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 158, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Sendo assim, INDEFIRO o pedido 

de suspensão formulado pelo executado às fls. 129 e ss. Intime-se o 

exequente para que dê prosseguimento ao feito, em 15 (quinze) dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31720 Nr: 2377-50.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zaira Aparecida Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para fornecer o atual e correto 

endereço do autor, tendo em vista a certidão do Oficial do Justiça de fls. 

326, cujo teor transcrevo: " Certifico que em cumprimento ao r. mandado 

expedido pelo MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara desta Comarca, Processo 

n.º 2377-50.2008.811.0011 - Cód. 31720, que me dirigi ao endereço 

consignado no Mandado, no dia 28/09/2018 às 13:00hs e DEIXEI DE 

INTIMAR a Sr.ª ZAIRA APARECIDA CABRAL, pois fui informado por irmã 

Sr.ª MARIA NEUZA CABRAL DE OLIVEIRA, que a Intimanda mudou-se para 

a Cidade de Sorocaba-SP, não soube informar seu atual endereço."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33203 Nr: 3753-71.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matsushita & Cia Ltda, Jorge Yasue, Jorge 

Tadashi Matsushita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador -Geral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679, JULIANA FERNANDES DE SÁ - OAB:16.655

 Intimar o advogado da parte requerida de que os autos encontram-se 

nesta Secretaria a disposição, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254677 Nr: 5474-43.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha dos Santos de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Coberlino - 

OAB:9.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 229168 Nr: 1370-76.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Grand Commerce LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Curvelândia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANINE BONATTO - OAB:30291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca da 

petição e documentos juntados às fls. 71/75, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170231 Nr: 3778-45.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Vito de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imperio Minerações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antonio Alvares - 

OAB:3.432, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12307, THIAGO CUNHA 

BRESCOVICI - OAB:13.372-E

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 248, 

cujo teor/dispositivo transcrevo: "Posto isso, JULGO EXTINTO o processo 

de execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos 

termos do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC.

DEIXO de condenar a executada nas custas e honorários advocatícios, 

ante a não resistência à pretensão. Ademais, OFICIE-SE ao Departamento 

da Conta Única solicitando a vinculação dos valores depositados à fl. 

242-v° a estes autos e, na sequência, EXPEÇA-SE alvará em favor da 

parte autora, na conta informada à fl. 246 para levantamento do valor 

depositado."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256530 Nr: 309-78.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio do Nascimento Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair Batista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O, JULIANO BARRETO LOPES - OAB:, Rafael Almeida 

Tamandaré Novaes - OAB:19.946

 Intimar o advogado da parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifique as provas que pretende produzir, sob pena de 

preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224106 Nr: 4356-37.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto de Lima Strolischein, Pedro Ilidio da Silva, 

Clarindo Francisco Seriner, João Moraes, Edson Tadashi Fugimori, Milton 

Antonio da Silva, GISLAINE GOMES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de S. Junior - 

OAB:18.225-B, Maira Silvia Gandra - OAB:114.472, Robervelte Braga 

Francisco - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14391, Rafael 

Sganzerla Durand - OAB:MT 12-208-A

 Intimar os advogados das partes autoras para que se manifestem acerca 

da petição protocolada pela parte requerida às fls. 299/334, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240886 Nr: 3362-38.2016.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Eduardo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Juraci dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que efetue o recolhimento da 

guia de diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado 

expedido nos autos da carta precatória nº 1003344-41.2018.8.11.0007, 

cidade Alta Floresta e bairro Cidade Bela.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27680 Nr: 1556-80.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRCdPAL, GSR, ANR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - OAB:00000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1556-80.2007.811.0011

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Fazenda Pública Estadual

PARTE REQUERIDA: Da Roça Comércio de Produtos Agropecuarios Ltda e 

Gianne Seawright Rowe e Alvaro Navarro Rodrigues

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Alvaro Navarro Rodrigues, Cpf: 

32800231149, Rg: 434.310 SSP MT Filiação: Jorge Rodrigues Rezende e 

de Antonia Navarro Rezende, data de nascimento: 28/05/1964, 

brasileiro(a), natural de São paulo-SP, casado(a), comerciante, Endereço: 

Rua Tancredo Neves 183, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT e e 

Executados(as): da Roça Comércio de Produtos Agropecuarios Ltda, 

CNPJ: 26587956000125Inscrição Estadual: 13.124.722-0, brasileiro(a), 

Endereço: Rua Antonio Martins da Costa, Nº 721, Bairro: Centro, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT e e Executados(as): Gianne Seawright Rowe, Cpf: 

24841072853 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), comerciante, Endereço: 

Rua Mariano Rodrigues Paiva, Nº 1.475, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/07/2007

VALOR DA CAUSA: R$ 25.479,64

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. DECISÃO proferida nos autos e a 

seguir transcrita, bem como da penhora de valores na quantia de R$ 

1.299,50, nas contas de da Roça Comércio de Produtos Agropecuarios 

Ltda e R$ 25,10 das contas de Gianne Seawright Rowe, e, querendo, 

comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis ou se 

a remanesce a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, em 5 

(cinco) dias.

 DECISÃO: Diante do exposto, não sendo necessário o exaurimento das 

diligências para se encontrar bens dos executados passíveis de penhora, 

aliado ao fato de que “dinheiro” encontra-se no ápice da gradação legal, 

DEFIRO o pedido de penhora online, que deverá recair sobre dinheiro nas 

contas do(s) executado(s) desfavor Da Roça Comércio de Produtos 

Agropecuários Ltda., Gianne Seawright Rowe e Álvaro Navarro 

Rodrigues, até o limite R$ 95.351,40 (noventa e cinco mil, trezentos e 

cinquenta e um reais e quarenta centavos). Se frutífera, intime-se o 

executado na pessoa do seu advogado, ou não o tendo, pessoalmente, 

para cientificar-lhe da indisponibilidade e, querendo, comprovar a 

impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis ou se a remanesce 

a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, em 5 (cinco) dias. Se 

infrutífera ou parcialmente frutífera a indisponibilidade, intime-se o 

exequente para que indique outros bens passíveis de penhora, no prazo 
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de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 40 da LEF.

Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 26 de novembro de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249219 Nr: 2695-18.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleisson Jean Alves Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sarah Caroline Mendes 

Pinheiro - OAB:16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256521 Nr: 304-56.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da autora para apresentar contrarrazões ao recurso 

ofertado pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73419 Nr: 981-04.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Durval Pirinetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foi expedido Alvaras Eletronicos nº 

429962-0/2018 e 429963-9/2018 referente aos valores depositados nos 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245740 Nr: 942-26.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R. Sentença de fls.38, cujo 

teor transcrevo:Conforme se infere à fl. 37, vislumbra-se que o executado 

efetivou o pagamento do débito reclamado nos autos, não havendo verbas 

a serem adimplidas.Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai.Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Código de Processo Civil.Isento a parte requerida de custas e despesas 

processuais, na forma da Lei Estadual nº. 7.603/2001.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239539 Nr: 2539-64.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Sentença de fls.37, cujo 

teor transcrevo:Conforme se infere à fl. 36, vislumbra-se que o executado 

efetivou o pagamento do débito reclamado nos autos, não havendo verbas 

a serem adimplidas.Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai.Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Código de Processo Civil.Isento a parte requerida de custas e despesas 

processuais, na forma da Lei Estadual nº. 7.603/2001.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200111 Nr: 52-92.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirilo Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laudelino Ribeiro da Silva - 

OAB:17448-A

 Intimar o advogado da parte requerida acerca da R. Sentença de fls.155, 

cujo teor transcrevo:Conforme manifestação da parte autora à fl. 154 

vislumbra-se que o requerido efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial.Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai.Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento das despesas e custas 

processuais, contudo, suspendo sua exigibilidade, na forma do art. 98, § 

3º do CPC.Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e 

registros lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as 

anotações e baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpre-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 177271 Nr: 504-39.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de Oliveira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R. Sentença de fls.37, cujo 

teor transcrevo: Conforme se infere à fl. 36, vislumbra-se que o 

executado efetivou o pagamento do débito reclamado nos autos, não 

havendo verbas a serem adimplidas.Assim, conclui-se, a toda evidência, 

inexistir débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que 

sobressai.Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.Isento a parte 

requerida de custas e despesas processuais, na forma da Lei Estadual 

nº. 7.603/2001.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-49.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO COSTA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 16627232. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 27 de novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-39.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CREODETE PAR LANDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito, na qual a parte autora sustenta que teve seu crédito negado em 

razão de seus dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito junto ao requerido, que alega desconhecer. Postula pela 

declaração de inexistência do débito, bem como pela indenização por 

danos suportados. Citada a parte requerida, postulou pela improcedência 

do feito, ante constar no contrato acostado nos autos a assinatura da 

reclamante, o que comprovaria a existência de relação jurídica. Instada, a 

autora requereu a procedência do feito, uma vez que não reconhece o 

contrato acostado. Os autos vieram conclusos. Sucinto relatório. Decido. 

Pois bem. Analisando os autos, verifico que a parte requerida sustenta ter 

o autor adquiridos os seguintes serviços: 1) Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP. Assevera que a inadimplência do crédito 

cedido, bem como a confissão de dívida, motivou a inserção dos dados do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito. Para comprovar os fatos 

arguidos, a empresa ré acostou cópia do “instrumento particular de 

confissão de dívidas e outras avenças.” Desta feita, não obstante as 

alegações da autora, entendo necessária a realização da prova pericial a 

fim de se verificar se a assinatura constante no instrumento de confissão 

de dívida pertence ao autor. Desse modo, verificada a complexidade da 

causa e a imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a 

extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 

9.099/95, para que as partes discutam, com a amplitude processual 

devida, a questão na Justiça Comum. Nesse sentido: “JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO UNILATERAL. 

VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é necessária à 

solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em obediência ao 

contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido unilateralmente 

por uma das partes para afastar a incompetência dos Juizados Especiais 

para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a preliminar de 

incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já recolhidas. Cada parte 

arcará com os honorários de seu advogado. (TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 0001670-07.2014.8.07.0004, 

Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF, Publicação no DJE : 23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 

de Outubro de 2014, Relator FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo 

exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por 

incompetência do Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 da 

Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’oeste/MT, 26 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-48.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA CRISTINA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando que restou infrutífera a diligência 

deferida pela R. Decisão de Id. 16385131, consoante Certidão de Id. 

16669093, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos termos do art. 53, §4º, da 

Lei 9.099/95. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 27 de 

novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001483-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001483-08.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA ROSA SILVA 

REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos em correição. Os autos vieram conclusos diante 

do pedido de aplicação de multa diária outrora fixada em caso de 

descumprimento da liminar concedida (ID n. 16559199). Pois bem. 

Considerando que o prazo do requerido decorreu em 16/10/2018 

conforme consulta ao andamento do feito, FIXO o montante equivalente 

aos 20 (vinte) dias de atraso, qual seja R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título 

de multa. Registre-se que tal valor calca-se na provisoriedade, podendo 

sofrer aumentativos decorrentes de eventuais descumprimentos. No mais, 

cumpra-se a r. decisão de ID n.15584984, devendo ser agendada 

solenidade conciliatória. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 27 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001058-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA VENCATO PUERARI (REQUERENTE)

MARILIA PUERARI MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA CARLA CIQUEIRA (REQUERIDO)

GUILHERME GIMENES (REQUERIDO)

VALDIR GIMENES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO(A))

ALINE CRISTINA BOTELHO DE CARVALHO OAB - RO5863 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001058-78.2018.8.11.0011. REQUERENTE: APARECIDA VENCATO 

PUERARI, MARILIA PUERARI MARQUES REQUERIDO: ROSANA CARLA 

CIQUEIRA, GUILHERME GIMENES, VALDIR GIMENES Vistos em Correição. 

Ante a apresentação de contestação e impugnação aos autos, 

DETERMINO a intimação das partes para que informem se tem provas que 

pretendam produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 

9.099/95. Com o transcurso do prazo, remetam-se os autos à Juíza Leiga 

para designação de solenidade instrutória ou julgamento antecipado. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 27 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001819-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SALES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 20 de Março de 2019 às 

15:00 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-84.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA VILAS BOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000107-84.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MONICA VILAS BOAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, promovida por MONICA VILAS BOAS 

em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., sob o fundamento de uma 

negativação indevida realizada pela empresa ré, sob seu 

desconhecimento, no valor de R$270,33 (duzentos e setenta reais e trinta 

e três centavos), incluído pelo contrato nº. 695542771000072E. Pleiteia a 

declaração de inexistência dos débitos, exclusão do nome junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como indenização por danos morais. 

Concedida tutela antecipada. Realizada audiência de conciliação, não 

logrou êxito. Em sede de contestação, sob preliminar, a ré arguiu inépcia 

da inicial por ausência de valor determinado ao dano moral; no mérito 

aduziu amplamente por inexistente prova do dano, juntamente com a 

preexistente negativação a afastar abalo psicológico na autora. 

Impugnação pela autora, rechaçando a tese da ré. Os autos vieram 

conclusos. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Assim, apresento o presente projeto de sentença. Inicialmente 

opino pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, tendo em vista a 

declaração de hipossuficiência da parte autora, nos termos da Lei 

nº.1060/50. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois refere à inexistência de débitos da Requerente junto 

ao banco Requerido, sendo aplicável o artigo 355, inciso I, do NCPC. 

PRELIMINAR Diferentemente do alegado pelo banco réu, presentes todos 

os requisitos da petição inicial, sendo que o valor fora corretamente 

atribuído à causa no importe de R$10.270,33 (dez mil, duzentos e setenta 

reais e trinta e três centavos) referente ao pleito de dano moral. No mais, 

todos os demais requisitos indispensáveis à inicial, estão presentes. 

Sendo assim, rechaçada a preliminar aventada. MÉRITO Inicialmente, a 

relação manejada pelas partes merece ser analisada sob o prisma do 

Código de Defesa do Consumidor, com reconhecimento prévio em sede de 

concessão de tutela antecipada. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

Diferentemente do alegado pelo banco Réu, presente o abalo moral 

conduzido à autora juntamente com a inexistência de comprovações de 

que tenha qualquer débito junto ao banco consequente de uma aquisição 

de produtos desta instituição ou utilização de serviços. A despeito de o 

banco réu ter alegado que não houve prova do efetivo dano perpetrado à 

autora, a inclusão no rol de inadimplentes fora produzida baseada em uma 

relação jurídica que jamais existiu entre as partes, eis que não houve 

juntada de qualquer prova a conduzir do contrário. Ou seja, não há 

comprovação de existência da efetiva celebração de qualquer relação 

jurídica entre as partes. Nesta mesma linha de raciocínio, o banco não 

demonstrou a potencial licitude pela negativação decorrente de um 

eventual produto inadimplente da autora. Indiscutivelmente que, cabia ao 

banco réu apresentar documentos que estariam em seu poder e 

devidamente assinados pela autora concernente à negativação que 

realizou. Claramente que o banco réu pautou-se exclusivamente em meras 

alegações de maneira ampla, e sem indicações ou apresentação de 

provas cabais a comprová-las. Por esta frente de raciocínio, o Réu é 

fornecedor de produtos e, como tal, é responsável por providenciar meios 

de bem tratar os consumidores vinculados a si. É o que se retira da 

interpretação do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990 à luz da responsabilidade 

objetiva que permeia as instituições financeiras: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. (...)”. Saliente-se que cabia ao banco réu comprovar 

a existência de relação jurídica entre as partes e eventual dívida. Isto não 

logrou fazer, sendo que meras alegações, não possuem o condão a 

excluir sua responsabilidade pelo ato ilegal. Conclusivamente, inexistiu 

relação entre as partes e merece ser excluído o nome da autora junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. DO DANO MORAL No que concerne à 

responsabilidade do banco Requerido passível de ensejar ressarcimento 

moral, opino pela improcedência do pedido. Embora tenha efetivamente 

ocorrido a negativação do nome da Autora pelo Réu, já existia negativação 

anterior à inclusão efetuada objeto desta demanda. Conforme consta de 

extrato do SCPC, há uma negativação incluída por outra empresa 

(Telefonica) em data anterior à discutida nos presentes autos, qual seja, 

em 14/08/2014; sendo certo que a discutida neste caso é datada do ano 

de 2015. Neste sentido, já decidiu STJ pela Súmula 385 que o dano moral 

não se aplica às hipóteses de existência de negativação anterior. No Resp 

nº 1386424 o STJ definiu que a mencionada Súmula deve ser estendida 

para os fornecedores de modo geral. “Ementa: RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. 

ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido 

analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não 

se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. 

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os 

precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a 

indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu 

fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir 

moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente 

em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro 

Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto 

credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição 

indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias 

ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de 

inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento.” Assim, o 

bem tutelado pretendido pela Autora para preservar seu nome com a 

indenização por dano moral já foi contaminado e atingido com a 

negativação anterior. Não restando abalo moral a ser tutelado. 

CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido 

de julgar parcialmente procedente o pedido para o efeito de declarar 

inexigível o débito em discussão nesta ação, nos termos da inicial, com 

consequente exclusão definitiva da anotação do nome da Requerente 

junto aos bancos de dados de todos os órgãos de restrição ao crédito 

existentes, em ratificação à tutela antecipada concedida. Tangentemente 

ao dano moral, opino pela improcedência do pedido, com aplicação da 

Súmula 385 do STJ. Opino pela ausência de condenação do requerido em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 26 de novembro 

de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Atendidos 

os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei 

n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com 

o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a 
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pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 26 

de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito Vistos em correição. ACOLHO a sugestão supra, de 

modo que DETERMINO que a Gestora adote providências ao andamento 

regular do feito. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 27 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BELARMINO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000015-09.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JOAO PAULO BELARMINO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS pelo rito da Lei 9.099/95, 

em que o requerente - JOAO PAULO BELARMINO NASCIMENTO – 

promove em desfavor de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS 

FINANCEIROS sob o fundamento de que constatou uma inclusão de 

negativação em seu nome, incluída pelo valor de R$510,02 (quinhentos 

dez reais e dois centavos), na data de 02/03/2016, sendo que 

desconhece o débito. Pleiteia a exclusão de seu nome junto aos Órgãos 

de Proteção ao Crédito, bem como declaração de inexistência da dívida e 

indenização pelos danos morais. Citada a empresa requerida, compareceu 

em sede de audiência de conciliação que restou infrutífera. 

Posteriormente, apresentou contestação. No mérito, arguiu que recebeu o 

crédito do autor em cessão pelo Banco do Brasil em 11/12/2015, referente 

à um contrato de nº.823866375. Concedida tutela antecipada para 

determinar a imediata baixa do seu nome nos cadastros de inadimplência 

da SERASA e SPC. Os autos vieram conclusos. É o breve o relatório, em 

que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Concernente à justiça 

gratuita, opino pelo deferimento diante da declaração de hipossuficiência 

econômico - financeira apresentada pelo Requerente, nos termos da Lei 

1060/50. A controvérsia refere-se exclusivamente à negativação indevida 

do nome do autor, sendo certo que não demanda dilações probatórias ou 

maiores elucubrações, merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos 

termos do artigo 355 do NCPC. MÉRITO No mérito, o pedido inicial merece 

ser julgado procedente. DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS e CESSÃO DE 

CRÉDITO No que tange à indicada suposta existência de dívida do autor 

juntamente com a empresa ré, derivada de contrato de cessão de crédito 

que recebeu pelo Banco do Brasil, não prospera. Embora a ré tenha 

apresentado diversos documentos, tais como: Documento de Cessão de 

Crédito que sequer comprova o recebimento pelo autor; e consultas de 

restrições, não logrou provar; a uma que o consumidor efetivamente 

recebeu a informação quanto à cessão realizada, a duas que o autor 

possuía um débito junto ao Banco do Brasil, posto que nenhum contrato ou 

documento assemelhado fora apresentado. Diante da inexistência de 

demonstração efetiva do título de crédito ou outro crédito que tenha 

caracterizado a dívida, sendo que a empresa ré não comprovou ter sido 

celebrado qualquer negócio jurídico entre o autor e o banco que resultou 

no débito in comento cedido à empresa ré, à que título for, não prosperam 

os argumentos lançados na contestação. Nesta linha de raciocínio, 

ausente prova da relação jurídica entre o autor e o Banco do Brasil, em 

especial quanto à um suposto cartão de crédito e uma linha de crédito 

fornecida. Somado à isto, sabidamente que, ao receber um crédito em 

cessão, deveria a ré ter analisado a formalidade e veracidade do crédito 

que estava a receber. Tem-se por sua obrigação conduzir pela prudência 

na relação. Contudo, a Requerida não trouxe aos autos qualquer prova 

visando comprovar a legalidade no débito e seu inadimplemento. Pautou-se 

exclusivamente em alegações e telas de um eventual produto que foram 

elaboradas unilateralmente, sem constar sequer a assinatura do autor. 

Destaca-se que a responsabilidade da requerida é de natureza objetiva, 

nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, 

basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Por consequente, no caso em tela, a Requerente tratou de 

demonstrar que houve uma conduta ilegítima por parte da Requerida ao 

negativar seu nome sem existência de débitos. Em contrapartida, a cessão 

de crédito precisa ser cientificada ao devedor, consoante se destoa do 

artigo Art. 290 do Código Civil, a saber: “A cessão do crédito não tem 

eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por 

notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se 

declarou ciente da cessão feita.”. Contudo, em momento algum o autor foi 

noticiado da suposta cessão de créditos formalizada. Somado à isto, a 

“Declaração de Cessão de Crédito” apresentada, consta com data de 

24/01/2018, sendo que: a suposta cessão ocorreu num decurso de tempo 

muito anterior, qual seja, em 11/12/2015; a propositura desta demanda 

ocorreu em 10/01/2018; e a inclusão foi realizada em 02/03/2016. Desta 

feita, restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto que a 

empresa requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade da 

cobrança, não sendo crível cobrar do Requerente - hipossuficiente em 

relação à reclamada - prova diabólica, pois não há como comprovar 

negativamente uma dívida. Constatada, então, a responsabilidade da ré, 

mister a declaração de inexistência do débito objeto desta demanda, com a 

exclusão do nome do requerente junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito 

relacionados à este negócio jurídico inexistente. DO DANO MORAL No que 

concerne à responsabilidade da empresa ré passível de ensejar 

ressarcimento moral, opino pela procedência do pedido. O fornecedor, 

neste caso, a empresa ré que indica pela cessão de um crédito, falhou na 

sua prestação de serviços, uma vez que negativou o nome do autor sem 

qualquer respaldo financeiro efetivamente contratado e em momento que 

não constava qualquer pendência no nome do autor. Conforme consta de 

extrato do SCPC, a negativação incluída pela requerida foi datada em 

21/02/2016 e a posterior foi no valor de R$81,68, realizada pela ENERGISA 

MATO GROSSO, na data de 21/01/2017. Já a negativação realizada pelo 

Banco do Brasil, foi excluída em 17/12/2015. Em análise às datas, no termo 

em que a presente ré negativou o nome do autor, não haviam pendências 

negativadas e, por consequência, inaplicável a Súmula 385 do STJ. 

Veja-se: “TJ-BA – Apelação APL 05537441020158050001 (TJ-BA) Data 

de publicação: 06/12/2017 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 

DO STJ. INSCRIÇÃO ANTERIOR EXCLUÍDA – DANO MORAL EVIDENCIADO 

– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE – ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS FIXADOS COM PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Não se t a fundamentação de que a ocorrência de registro 

em nome do autor afasta o deve de indenizar, na forma da Súmula 

385/STJ, porquanto a inscrição preexistente à discutida nestes autos fora 

devidamente excluída. 2. Indenização por dano moral reconhecida e fixada 

em observância ao princípio da razoabilidade e da natureza jurídica da 

condenação. 3. Sagrando-se a parte autora totalmente vencedora da 

demanda, imperiosa a manutenção do comando sentencial quanto aos 

ônus sucumbenciais, posto que fixados com proporcionalidade. 4. Apelo 

improvido. Sentença mantida. (Classe: Apelação, Número do 

Processo:0553744-10.2015.8.05.0001, Relator(a): Mauricio Kertzman 

Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em:06/12/2017).” E “TJ-SC 

A p e l a ç ã o  C í v e l  A C  0 3 0 1 4 4 0 8 6 2 0 1 4 8 2 4 0 0 4 5  P a l h o ç a 

0301440-86.2014.8.24.0045 (TJ-SC) Data de publicação: 20/11/2018 

Ementa: NEGATIVAÇÃO ANTERIOR EXCLUÍDA ANTES DAQUELA 

REALIZADA PELO BANCO REQUERIDO. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO 

PREEXISTENTE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.385 DO STJ. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. ABALO MORAL PRESUMIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.”. Observa-se, ainda, que em vista da responsabilidade da ré 

ser objetiva, com culpa presumida, o consumidor cumpriu corretamente 

seu dever de demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. 

Certo que está configurada a responsabilidade da Requerida pela 

inscrição indevida oriunda de inexistente inadimplência. A presente 

questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o 

qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 
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constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Assim, apesar da tentativa da Requerida em eximir-se 

da responsabilidade pelos seus atos, ao contrário do que se pretende, 

ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

“na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível ao requerido, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. Portanto, busca-se na espécie fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Assim, atentando para as doutas e oportunas 

ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas às 

peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado um 

consumidor hipossuficiente; e de outro lado uma empresa de cobrança de 

grande porte, indico a indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, opino pela procedência do pedido inicial 

para: a) manter a exclusão do nome do autor junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito com declaração de inexistência de débito, 

ratificando-se a tutela antecipada concedida b) condenar a empresa ré ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados no valor de 

R$4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir da citação; julgando extinto o presente 

feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem condenação ao requerido em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 e seguintes do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 27 de novembro de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos em correição. Atendidos os requisitos legais, homologo 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 27 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-17.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DE OLIVEIRA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000396-17.2018.8.11.0011. REQUERENTE: RENATA DE OLIVEIRA 

CAMARGO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS pelo rito da Lei 9.099/95, 

em que a requerente - RENATA DE OLIVEIRA CAMARGO – promove em 

desfavor de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS 

sob o fundamento de que constatou uma inclusão de negativação em seu 

nome, incluída pelo contrato nº.817344790, no valor de R$580,22 

(quinhentos e oitenta reais e vinte e dois centavos), sendo que 

desconhece o débito. Pleiteia a exclusão de seu nome junto aos Órgãos 

de Proteção ao Crédito, bem como declaração de inexistência da dívida e 

indenização pelos danos morais. Citada a empresa requerida, compareceu 

em sede de audiência de conciliação que restou infrutífera. 

Posteriormente, apresentou contestação, sendo em preliminar arguida 

carência da inicial por ausência de prova do dano; juntamente com 

litigância de má-fé. No mérito, alegou que recebeu o crédito como cessão 

pelo Banco do Brasil por um débito existente em nome da autora. Os autos 

vieram conclusos. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 

38, da Lei 9.099/1995. A controvérsia refere-se exclusivamente à 

negativação indevida do nome da autora, sendo certo que não demanda 

dilações probatórias ou maiores elucubrações, merecendo ter o 

julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do NCPC. 

PRELIMINAR Em que pese as alegações do réu no sentido de ausência de 

comprovação do dano alegado pela autora, o tema se confunde 

frontalmente ao mérito do caso em tela, sendo que merece se analisado 

juntamente ao fundamento merital; afasta-se, assim, a preliminar aventada. 

MÉRITO No mérito, o pedido inicial merece ser julgado procedente. DA 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS e CESSÃO DE CRÉDITO No que tange à 

indicada suposta existência de dívida da autora juntamente com a empresa 

ré, derivada de contrato de cessão de crédito que recebeu pelo Banco do 

Brasil concernente à um produto de financiamento, não prospera. Embora 

a ré tenha apresentado diversos documentos, tais como: Documento de 

Cessão de Crédito que sequer comprova o recebimento pela autora; 

consultas de restrições e telas de sistema interno com suposta 

demonstração de CDC adquirido pela autora, não logrou provar; a uma que 

a consumidora efetivamente recebeu a informação quanto à cessão 

realizada, a duas que a autora possuía um débito junto ao Banco do Brasil, 

posto que nenhum contrato ou documento assemelhado fora apresentado. 

O demonstrativo do CDC anexado à defesa foi unilateralmente produzido 

pela ré e sequer consta assinatura da autora. Diante da inexistência de 

demonstração efetiva do título de crédito ou outro crédito que tenha 

caracterizado a dívida, sendo que a empresa ré não comprovou ter sido 

celebrado qualquer negócio jurídico entre a autora e o banco que resultou 

no débito in comento cedido à empresa ré, à que título for, não prosperam 

os argumentos lançados na contestação. Nesta linha de raciocínio, 

ausente prova da relação jurídica entre as partes, em especial quanto ao 

empréstimo relatado. Somado à isto, sabidamente que, ao receber um 

crédito em cessão, deveria a ré ter analisado a formalidade e veracidade 

do crédito que estava a receber. Tem-se por sua obrigação conduzir pela 

prudência na relação. Contudo, a Requerida não trouxe aos autos 

qualquer prova visando comprovar a legalidade no débito e seu 

inadimplemento. Pautou-se exclusivamente em alegações e telas de um 
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eventual produto que foram elaboradas unilateralmente, sem constar 

sequer a assinatura da autora. Destaca-se que a responsabilidade da 

requerida é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, ou seja, basta ao consumidor demonstrar o ato 

ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Por consequente, no caso em tela, 

a Requerente tratou de demonstrar que houve uma conduta ilegítima por 

parte da Requerida ao negativar seu nome sem existência de débitos. Em 

contrapartida, a cessão de crédito precisa ser cientificada ao devedor, 

consoante se destoa do artigo Art. 290 do Código Civil, a saber: “A 

cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando 

a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito 

público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.”. Contudo, em 

momento algum a autora foi noticiada da suposta cessão de créditos 

formalizada. Mister analisar também que a “Declaração de Cessão de 

Crédito” apresentada consta com data de 07/05/2018, sendo que: a 

suposta cessão ocorreu num decurso de tempo muito anterior, qual seja, 

em 19/06/2015; a propositura desta demanda ocorreu em 19/04/2018; e a 

inclusão foi realizada em 05/09/2015. Desta feita, restou devidamente 

demonstrado a cobrança indevida, visto que a empresa requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da Requerente - hipossuficiente em relação à reclamada - 

prova diabólica, pois não há como comprovar negativamente uma dívida. 

Constatada, então, a responsabilidade da ré, mister a declaração de 

inexistência do débito objeto desta demanda, com a exclusão do nome da 

requerente junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito relacionados à este 

negócio jurídico inexistente. DO DANO MORAL No que concerne à 

responsabilidade da empresa ré passível de ensejar ressarcimento moral, 

opino pela procedência do pedido. O fornecedor, neste caso, a empresa 

ré que indica pela cessão de um crédito, falhou na sua prestação de 

serviços, uma vez que negativou o nome da autora sem qualquer respaldo 

financeiro efetivamente contratado e em momento que não constava 

qualquer pendência financeira. Observa-se, ainda, que em vista da 

responsabilidade da ré ser objetiva, com culpa presumida, a consumidora 

cumpriu corretamente seu dever de demonstrar o ato ilícito, o dano e o 

nexo de causalidade. Certo que está configurada a responsabilidade da 

Requerida pela inscrição indevida oriunda de inexistente inadimplência. 

Ademais, conforme consta de extrato do SCPC, a negativação incluída 

pela ré foi datada em 26/08/2015, sendo que a negativação preexistente 

realizada pelo Banco do Brasil, foi excluída em 23/06/2015. Em análise às 

datas, no termo em que a presente ré negativou o nome da autora, não 

haviam pendências negativadas e, por consequência, inaplicável a Súmula 

385 do STJ. Veja-se: “TJ-BA – Apelação APL 05537441020158050001 

(TJ-BA) Data de publicação: 06/12/2017 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOSMORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÃO ANTERIOR EXCLUÍDA – DANO MORAL 

EVIDENCIADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM 

RAZOABILIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS FIXADOS COM 

PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se t a 

fundamentação de que a ocorrência de registro em nome do autor afasta 

o deve de indenizar, na forma da Súmula 385/STJ, porquanto a inscrição 

preexistente à discutida nestes autos fora devidamente excluída. 2. 

Indenização por dano moral reconhecida e fixada em observância ao 

princípio da razoabilidade e da natureza jurídica da condenação. 3. 

Sagrando-se a parte autora totalmente vencedora da demanda, imperiosa 

a manutenção do comando sentencial quanto aos ônus sucumbenciais, 

posto que fixados com proporcionalidade. 4. Apelo improvido. Sentença 

m a n t i d a .  ( C l a s s e :  A p e l a ç ã o ,  N ú m e r o  d o 

Processo:0553744-10.2015.8.05.0001, Relator(a): Mauricio Kertzman 

Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em:06/12/2017).” E “TJ-SC 

A p e l a ç ã o  C í v e l  A C  0 3 0 1 4 4 0 8 6 2 0 1 4 8 2 4 0 0 4 5  P a l h o ç a 

0301440-86.2014.8.24.0045 (TJ-SC) Data de publicação: 20/11/2018 

Ementa: NEGATIVAÇÃO ANTERIOR EXCLUÍDA ANTES DAQUELA 

REALIZADA PELO BANCO REQUERIDO. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO 

PREEXISTENTE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.385 DO STJ. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. ABALO MORAL PRESUMIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.”. A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar 

do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o 

que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Assim, apesar da tentativa da Requerida em eximir-se 

da responsabilidade pelos seus atos, ao contrário do que se pretende, 

ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

“na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível ao requerido, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. Portanto, busca-se na espécie fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Assim, atentando para as doutas e oportunas 

ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas às 

peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado uma 

consumidora hipossuficiente; e de outro lado uma empresa de cobrança 

de grande porte, indico a indenização em R$2.000,00 (dois mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, opino pela procedência do pedido inicial 

para: a) manter a exclusão do nome da autora junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito com declaração de inexistência de débito; b) 

condenar a empresa ré ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem condenação ao requerido em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 e seguintes do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 21 de novembro de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos em correição. Atendidos os requisitos legais, homologo 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 
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celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010103-60.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DOS SANTOS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP0166349A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvarás de Levantamento nos presentes autos sob nº 454821-3 e 

453048-9, consoante 1determinado pela R. Decisão de ID. 16221933, 

devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Para 

constar lavrei a presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-11.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 553,62 sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 15851965 e o 

Cálculo de ID. 16697665 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 27 de novembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000019-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ENDRE BIRIBILI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 553,62 sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 15877884 e o 

Cálculo de ID. 16699091 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 27 de novembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000020-31.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ENDRE BIRIBILI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 553,62 sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 1580798 e o Cálculo 

de ID. 16700171 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 27 de novembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001797-51.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos em Correição. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 

12.153/2009 e da nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de mediação/conciliação no 

presente feito, em razão da manifesta falta de interesse em transacionar 

em casos análogos. Cuida-se de execução de título judicial em face do 

Estado de Mato Grosso, onde o exequente DEBORA ALESSANDRA 

FERREIRA pretende receber créditos oriundos de honorários arbitrados 

em causas onde este foi nomeado para patrocinar os interesses de 

pessoas carentes nesta Comarca. O exequente pugnou pela concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita em seu favor, contudo, postergo a 

apreciação do pedido, nos termos do art.54, paragrafo único. Desta forma, 

CITE-SE para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 

Certificado o não oferecimento de embargos, REQUISITE-SE o pagamento, 

por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, 

artigo 910, §1). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JORGIANA PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 553,62 sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 
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Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 15880806 e o 

Cálculo de ID. 16703149 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 27 de novembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-69.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP0166349A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 451806-3, 

consoante 1determinado pela R. Decisão de ID. 16274014, devendo a 

parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-15.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOEMI DOS REIS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 553,62 sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 15082572 e o 

Cálculo de ID. 16703546 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 27 de novembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-45.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS NASCIMENTO VALENTIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JERFERSON SANTANA DA SILVA OAB - MT19102/O (ADVOGADO(A))

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 454425-0, 

consoante 1determinado pela R. Decisão de ID. 16514026, devendo a 

parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-59.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON JONNY ZARZENON DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 553,62 sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 15442987 e o 

Cálculo de ID. 16706092 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 27 de novembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010235-83.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO OAB - MT0006866A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº455748-4 , 

consoante 1determinado pela R. Decisão de ID. 16580443, devendo a 

parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 553,62 sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 
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Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 15442369 e o 

Cálculo de ID. 16708162 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 27 de novembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001825-19.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

GLOBAL EXPRESS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 20 de Março de 2019 às 

16h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174691 Nr: 108-62.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Romeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 Certifico que procedo com a intimação do advogado do réu acerca da R. 

Sentença de fls. 234/235, a qual transcrevo sua parte dispositiva: Ante o 

exposto, em não havendo provas suficientes para condenar o acusado, 

JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 04/05, ABSOLVENDO o 

acusado ALEXANDRO ROMEIRO DA SILVA, já qualificado nos autos, da 

imputação a ele endereçada na inicial acusatória, o que faço com fulcro no 

artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como, com fundamento 

no art. 107, IV c/c art. 109, VI do Código Penal DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de ALEXANDRO ROMEIRO DA SILVA quanto ao delito 

previsto no art. 330 do CP. ISENTO de custas processuais.COMUNIQUE-SE 

ao Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma da CNGC.Após o trânsito 

em julgado, devidamente CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE aos Institutos de 

Identificação Nacional, Estadual, à Delegacia de Polícia de onde proveio o 

procedimento inquisitorial e ao INFOSEG, acerca da presente absolvição, 

com sua respectiva motivação, nos termos do item 7.16.1, “III” da 

CNGC.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e anotações de praxe.P. R. I. C.Mirassol 

D’Oeste/MT, 24 de novembro de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima - 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 90176 Nr: 3754-22.2009.811.0011

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson dos Santos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos em Correição.Considerando que a parte sucumbente não efetuou o 

pagamento espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de fls. 

245/250, determino:I – A conversão da ação para Cumprimento de 

Sentença.II – INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via 

DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser 

representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE).III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo.V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo 

CPC).VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens penhorados.VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95).Saliente-se que os prazos mencionados serão 

contabilizados em dias corridos, afastando-se da sistemática trazida com 

o advento do Novo Código de Processo Civil, conforme entendimento 

consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De tudo cumprido e 

certificado, CONCLUSOS.CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 12 de novembro de 2018.Henriqueta Fernanda C.A.F. 

LimaJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 261077 Nr: 2251-48.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Micheli Almeida Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 PROCESSO/CÓD. Nº 261077

Vistos, etc.

Tendo em vista a manifestação do Ministério Público às fls. 40, 

arquivem-se os presentes autos, mediante as baixas e anotações 

devidas.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 261078 Nr: 2252-33.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andréia Fernanda Lemes Rojas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleica Teiche Moura - 

OAB:25301

 PROCESSO/CÓD. Nº 261078

Vistos, etc.

Tendo em vista a manifestação do Ministério Público às fls. 39, 

arquivem-se os presentes autos, mediante as baixas e anotações 

devidas.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 243290 Nr: 536-54.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Sérgio da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: frank monezzi soares - 

OAB:24820

 PROCESSO/CÓD. Nº 243290

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fl. 243, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Por fim, diante das informações prestadas pela defesa à fl. 244, oficie-se 

à Cadeia Pública solicitando o envio de eventuais certidões de remição de 

pena em nome do recuperando.

Com o aporte da certidão, acaso existente, ao cálculo atualizado de pena, 

com posterior vistas às partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, iniciando pela defesa.

Na sequência, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248456 Nr: 2305-48.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldinei Muniz Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473/A

 PROCESSO/CÓD. Nº 248456

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas do cálculo 

de pena de fl. 211, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, 

quando de seu comparecimento mensal, com posterior certificação nos 

autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos na data 

prevista para a progressão ao regime aberto.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 122004 Nr: 206-18.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Antonio de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 122004

Vistos etc.

Cuida-se de pedido elaborado pela defesa do recuperando Nelson Antonio 

de Faria, requerendo, em síntese, permissão para laborar como corretor, 

durante os dias úteis, no horário permitido, cuja função laborativa, 

ocasionalmente, exige deslocamento às cidades adjacentes.

Solicita, ainda, permissão para frequentar a Igreja Assembleia de Deus, 

cujos cultos são realizados nos dias de terça-feira, quarta-feira e aos 

domingos, das 19h às 21h.

 Nesse contexto, considerando que o apenado comprovou estar 

laborando licitamente à fl. 756, autorizo-o, pelo prazo de três meses, a se 

descolar aos municípios lindeiros para laborar como corretor, nos dias e 

horários permitidos em audiência admonitória, condicionado à 

comprovação da viagem quando do seu comparecimento mensal em Juízo.

Com o transcurso do prazo acima fixado, deve o recuperando comprovar 

neste Juízo a manutenção ou alteração do emprego, sob pena de 

revogação da presente autorização.

Quanto ao pedido de autorização para frequentar a Assembleia de Deus, 

face a declaração juntada pelo recuperando à fl.755, comprovando seu 

vínculo com a mencionada igreja, autorizo-o a participar dos cultos, duas 

vezes na semana, realizados às terças-feiras e domingos, no horário 

compreendido entre às 19h e 21h.

 Oficie-se a Unidade Gestora de monitoramento eletrônico, Polícias Militar e 

Civil acerca da presente decisão.

 Às providências. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245068 Nr: 577-69.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliton Gonzaga da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 PROCESSO/CÓD. Nº 245068

Vistos etc.

Considerando o descumprimento das condições fixadas às fls. 42/42-v, 

intime-se o recuperando para retomar o cumprimento da suspensão 

condicional da pena, sobretudo o comparecimento mensal e o serviço 

comunitário, ou, no caso de impossibilidade, peticionar nos autos por meio 

de advogado ou Defensor Público, no prazo de cinco dias.

Saliente-se ao apenado que o descumprimento da suspensão condicional 

da pena ensejará sua revogação, possibilitando a regressão de regime ao 

FECHADO, com consequente expedição do mandado de prisão.

 Não sendo encontrado ou escoado o prazo acima fixado sem 

cumprimento, voltem-me conclusos para deliberação.

Por fim, juntem-se aos autos as certidões de comparecimento mensal do 

apenado, conforme consignado no andamento processual do Sistema 

Apolo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237151 Nr: 1339-22.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: robson dos reis silva - 

OAB:19991/o

 PROCESSO/CÓD. Nº 237151

Vistos etc.

Em que pese o pedido da defesa às fls. 68/71, ao analisar a decisão que 

fixou a prestação pecuniária à fl. 33, denoto que o valor aplicado pela 

magistrada à época equivale a dois salários (R$880,00 cada), pelo que a 

transcrição equivocada da quantia consiste em mero erro material, 

incapaz de macular referida determinação, a qual foi devidamente aceita e 

cumprida integralmente pelo recuperando.

Aliás, caberia a defesa se insurgir em tempo oportuno, isto é, logo após a 

audiência admonitória, o que não o fez, razão pela qual o requerimento em 

cotejo se encontra abarcado pela preclusão.

Outrossim, intime-se o recuperando para o pagamento da multa, conforme 

cálculo à fl. 66, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo fixado 

sem pagamento ou requerimento para parcelamento, expeça-se certidão 

da dívida ativa e encaminhe à Procuradoria Geral do Estado.

Procedidas às comunicações pertinentes à sentença de fl. 65, inclusive a 

relativa à Justiça Eleitoral, conforme pugnado pela defesa, arquivem-se os 

autos mediante as baixas e anotações de praxe.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 14780 Nr: 1612-55.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Soares 

Vieira Marques - OAB:Promotor

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 14780

Vistos, etc.

Designo audiência admonitória para o estabelecimento de condições para 

o cumprimento de pena do recuperando(a), a ser realizada no dia 

12/12/2018, às 09h40min.

Intime-se o(a) recuperando(a), frisando que o não comparecimento poderá 

importar em regressão cautelar de regime, com expedição de mandado de 

prisão.

Ciência à Defesa do(a) recuperando(a) e ao Ministério Público. Não 

havendo advogado constituído nos autos, ciência à Defensoria Pública.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), vistas à Defesa e ao 

Ministério Público para manifestação, em (cinco) dias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257488 Nr: 7581-30.2017.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe do Carmo Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102

 PROCESSO/CÓD. Nº 257488

 Vistos etc.

Considerando que o apenado encontra-se cumprindo pena no regime 

fechado, bem como o aporte da nova guia de fl. 77, converto a pena 

restritiva de direito em privativa de liberdade com fundamento no art. 44, 

§5º do Código Penal, conforme orientação jurisprudencial do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO POR NOVO CRIME NO CURSO 

DA EXECUÇÃO - INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENTIDA 

UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO – VIABILIDADE 

– INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – 

PRECEDENTES DO STF – SANÇÃO DE DETENÇÃO SUBSTITUÍDA POR UMA 

RESTRITIVA DE DIREITOS – REVERSÃO PARA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

– NECESSIDADE PARA A UNIFICAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 44, § 5º, DO 

CÓDIGO PENAL E DO ART. 181, § 1º, E, DA LEI N. 7.210/84 – RECURSO 

PROVIDO. O regime fechado é restrito às penas reclusivas. Com relação à 

pena de detenção, o regime inicial de cumprimento deve ser o semiaberto 

ou o aberto, porém, poderá ser determinado regime prisional mais rigoroso, 

no curso da execução, em razão da regressão ou da unificação das 

penas.“O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em 

condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de 

cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, 

independentemente de serem de detenção ou reclusão.” (RHC 118626, 

Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-11-2013 PUBLIC 

02-12-2013). A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de 

liberdade ocorre quando o agente já possui em seu desfavor pena 

privativa de liberdade que incompatibiliza o cumprimento da nova 

reprimenda na forma determinada pelo Juízo de conhecimento. (AgExPe 

168105/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 02/06/2015). (Destaquei).

Nesse sentido, também trago a lume o escólio do Superior Tribunal de 

Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 

DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE NO CUMPRIMENTO DE 

PENA EM REGIME FECHADO. NOVA CONDENAÇÃO A PENA RESTRITIVA 

DE DIREITOS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA RESTRITIVA EM PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA 

PENA ALTERNATIVA COM O REGIME ANTERIORMENTE IMPOSTO. 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO.- Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o 

cabimento do remédio heróico, adotando orientação no sentido de não 

mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso ordinário/especial. 

Contudo, a luz dos princípios constitucionais, sobretudo o do devido 

processo legal e da ampla defesa, tem-se analisado as questões 

suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de 

constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício.- A 

jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que 

o Juiz da execução pode converter a pena restritiva de direitos em 

privativa de liberdade quando, sobrevindo nova condenação, o regime 

prisional anteriormente fixado for incompatível com o cumprimento de pena 

restritiva de direitos. Precedentes.- Assim, verifica-se no caso dos autos 

que, estando o paciente cumprindo pena privativa de liberdade em regime 

fechado, é totalmente incompatível a manutenção da pena restritiva de 

direitos consistente na prestação de serviços à comunidade que 

sobreveio com a nova condenação. Habeas corpus não conhecido. (HC 

278287 RS 2013/0327683-8, Superior Tribunal de Justiça STJ - HABEAS 

CORPUS : HC 278287 RS 2013/0327683-8, data do julgamento: 17 de 

Dezembro de 2013).

Deste modo, proceda-se com a unificação das penas, abrindo-se vista às 

partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, iniciando pela 

Defesa.

Ato contínuo, volvam-me conclusos para homologação.

Por fim, quanto a pena de suspensão ou proibição de dirigir veículo 

automotor, à vista da impossibilidade de cumprimento, suspendo sua 

aplicação até a progressão de regime do apenado, com fulcro no art. 293, 

§2º, do CTB.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 260704 Nr: 2125-95.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Silvano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISTELA KLOSTER - 

OAB:33979

 PROCESSO/CÓD. Nº 260704

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido elaborado pela Defesa, requerendo, em síntese, a 

retirada do aparelho de monitoramento eletrônico utilizado pelo 

recuperando, vez que estaria sendo alvo de discriminação perante a 

sociedade.

 Requesta, ainda, pela flexibilização da condição de recolhimento domiciliar 

entre 20h e 05h, nos dias úteis, e integramente aos finais de semana, com 

a finalidade de enquadrá-la ao expediente do apenado.

Juntou documentos às fls. 119/122.

Vieram-me conclusos.

Decido.

Preambularmente, insta consignar que devido a lamentável deficiência da 

atuação do Estado em não disponibilizar estabelecimentos penais 

adequados para os diversos regimes previstos na legislação penal, o 

monitoramento eletrônico, introduzido no sistema penal brasileiro pela Lei 

nº 12.258/2010, constitui importante meio utilizado pelo Poder Público para 

fiscalizar e controlar o recuperando que cumpre sua pena fora do 

ergástulo público.

Nessa linha intelectiva, ao permitir que o apenado usufrua determinado 

benefício executório, sem qualquer meio de fiscalização, a pena se 

tornaria um autêntico arremedo, insuficiente para coibir o recuperando à 

prática de novos delitos.

Destarte, segundo a Lei de Execuções Penais, poderá o magistrado 

determinar o uso do monitoramento eletrônico para fins de fiscalização, 
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sempre que visualizar a necessidade no caso concreto, bem como poderá 

revogá-la quando se tornar desnecessária e inadequada, consoante art. 

146-B e art. 146-D da LEP.

Nesse viés, em razão da inexistência de estabelecimento prisional para o 

cumprimento de pena no regime semiaberto, este Juízo alterou as 

condições aplicadas anteriormente aos recuperandos desta Comarca, 

com o escopo de alcançar a finalidade retributiva e preventiva da sanção 

penal, visto que as obrigações outrora fixadas eram por demais brandas.

A par dessas considerações, ao analisar os autos, vislumbro que o 

recuperando foi condenado à pena de quatro anos e seis meses de 

reclusão, em regime inicial semiaberto.

Destarte, em que pese o penitente estar cumprindo corretamente as 

condições aplicadas, bem como possuir predicados pessoais favoráveis, 

consigno que não há motivos suficientes para ensejar a revogação do 

monitoramento eletrônico, pois não há falar em constrangimento ou 

violação do princípio da dignidade da pessoa humana pelo uso da 

tornozeleira eletrônica, desde que o apenado se submeta corretamente às 

condições do monitoramento, não sofrerá restrições maiores do que as 

decorrentes do uso de um aparelho eletrônico que pode ser ocultado sob 

sua vestimenta.

 Além disso, sabe-se que nenhum direito é absoluto, ainda que se cogite 

eventual violação ao princípio da dignidade da pessoa humana pelo uso do 

monitoramento, prepondera o interesse maior da justiça, nesse caso pro 

societate, já que o grau de lesividade decorrente do uso da tornozeleira é 

bem menor àquele que advém, por exemplo, da ausência de fiscalização 

diante da elevada probabilidade de recidiva criminosa.

Nesse sentido, pertinente é a colocação do insigne professor Guilherme 

de Souza Nucci:

O princípio regente da dignidade da pessoa humana deve conduzir todas 

as normas de processo e execução penal, pois é o esteio do Estado 

Democrático de Direito. Questiona-se a utilização do instrumento eletrônico 

como forma de controlar alguns benefícios penais concedidos ao 

sentenciado . Seria ofensivo à dignidade humana? Cremos que não. Em 

primeiro lugar, torna-se fundamental salientar que todo benefício deferido 

em sede de execução penal depende da fiel observância por parte do 

condenado, a fim de mostrar a sua capacidade de recuperação e 

ressocialização. É natural exista fiscalização, pois nem todos os 

sentenciados cumprem, à risca, as condições impostas. Aliás, se não 

houvesse o controle, jamais se saberia se o sistema instituído tem 

resultado positivo. Em segundo ponto, sabendo-se essencial a 

fiscalização, pode ela se concretizar por meio humano ou eletrônico. 

Houvesse condições, o Estado poderia (e deveria) contratar agentes em 

número suficiente para controlar os sentenciados, seja quando estiverem 

em livramento condicional, seja em prisão domiciliar, bem como em saídas 

temporárias. Em terceiro lugar, o monitoramento eletrônico se faz 

discretamente, sem alarde, funcionando como um autêntico vigia oculto, de 

maneira que não denigra a imagem do sentenciado, nem o exponha ao 

ridículo. Por óbvio, qualquer forma de monitoração constituída de maneira 

clara e expositiva, demonstrando tratar-se de pessoa fiscalizada pelo 

Estado é ofensiva à dignidade humana. Do contrário, se somente o 

condenado sabe do aparelho, nada se altera em sua vida, pois se 

encontra com a liberdade cerceada até o cumprimento integral da sua 

pena. Finalmente, privilegiar a liberdade do sentenciado, ainda que 

monitorado, é o mais adequado caminho para a sua reintegração social. 

(Nucci, Guilherme de Souza Manual de processo penal e execução penal / 

Guilherme de Souza Nucci. – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro : 

Forense, 2014).

Ante o exposto, indefiro o pedido da defesa para manter o monitoramento 

eletrônico fixado ao recuperando.

Por outro lado, quanto à pleiteada autorização de trabalho, considerando 

que o recuperando comprovou estar laborando licitamente, conforme fls. 

119/121, autorizo-o, pelo prazo de três meses, a se ausentar de sua 

residência, de segunda-feira a sexta-feira, entre 22h e 05h, aos sábados, 

das 07h às 19h e aos domingos, das 07h às 12h, unicamente para prestar 

serviços na empresa declinada à fl. 121.

Com o transcurso do prazo acima fixado, deve o recuperando comprovar 

neste Juízo a manutenção ou alteração do emprego, como condição para 

permanência da autorização de trabalho.

Oficie-se à Unidade Gestora de monitoramento eletrônico, Polícias Militar e 

Civil acerca da presente decisão.

Por derradeiro, proceda-se com as disposições finais da decisão de fls. 

107/108.

Intimem-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 262753 Nr: 441-49.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Luciano Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA DE ANDRADE 

RODRIGUES - OAB:17414/0

 PROCESSO/CÓD. Nº 262753

Vistos etc.

Ciente dos documentos juntados pelo recuperando às fls. 406/408, 

proceda-se com as disposições finais da decisão de fls. 398/399.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261878 Nr: 2561-54.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walteir Bispo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Morilho Silveira

orilho sil - OAB:24687/O

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado do reeducando para no prazo de 5 

(cinco) dias manifestar acerca do cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 232718 Nr: 3429-37.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Xavier de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: paulo henrique schmoller 

de souza - OAB:7887

 PROCESSO/CÓD. Nº 232718

SENTENÇA

Vistos, etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

denúncia contra os réus ALEXANDRO ROMEIRO DA SILVA e VALDEMIRO 

XAVIER DE SOUZA, devidamente qualificados nos autos, atribuindo-lhes a 

prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, 

em virtude dos fatos narrados na denúncia de fls. 05/06.

A denúncia foi recebida em 21.08.2013 (fls. 58/59).

Às fls. 78/79 foi determinado o desmembramento dos autos, formando-se 

os presentes apenas em desfavor do acusado VALDOMIRO XAVIER DE 

SOUZA, oportunidade em que a prisão preventiva do acusado foi 

determinada, com o fito de assegurar a aplicação da lei penal.

Com a efetivação da prisão preventiva (fls. 96/103), o acusado 

apresentou resposta à acusação (fls. 132/138).

Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima, uma testemunha e 

procedido o interrogatório do acusado.

O Ministério Público apresentou suas alegações finais às fls. 204/207, 

ratificando os termos da denúncia.

 A defesa, por sua vez, ofertou suas derradeiras alegações às fls. 

209/213, nas quais requereu a absolvição do acusado por não haver 

provas da sua participação no evento criminoso. Subsidiariamente, 

pleiteou a aplicação da pena no mínimo legal, regime menos gravoso e 

direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Decido.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 694 de 1025



Materialidade.

A materialidade do delito ficou comprovada por meio do boletim de 

ocorrência policial de fl. 10, relatório final de fls. 52/55 e pelos 

depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo.

Autoria.

De outro lado, não restou consubstanciada a autoria em relação ao 

acusado Valdomiro Xavier de Souza, tendo em vista que as provas 

produzidas durante a instrução processual foram insuficientes para 

respaldar, com hialina certeza, a imputação atribuída ao acusado.

Nesse sentido, o acusado, na fase judicial (fl. 188), negou a autoria 

delitiva, salientando que desconhece os fatos que lhe foram atribuídos na 

inicial acusatória, oportunidade em que também alegou não conhecer a 

vítima ou o corréu Alexandro Romeiro da Silva (CI 176029).

 No que concerne à vítima, esta asseverou que os indivíduos que 

praticaram o roubo estavam utilizando capacete com viseiras escuras, o 

que inviabilizou o seu reconhecimento, conforme conteúdo midiático 

juntado à fl.158.

 Destarte, a prova judicializada que pesa sobre o réu Valdomiro baseia-se 

tão somente no depoimento da testemunha Sandra Edite Lara, policial civil 

responsável pela prisão do corréu Alexandro Romeiro da Silva, quando 

disse que este, na fase policial, teria confessado a prática do crime e 

delatado o envolvimento do acusado Valdemiro (CD mídia audiovisual de fl. 

203).

Contudo, depreende-se dos autos que o corréu Alexandro Romeiro da 

Silva não foi ouvido em Juízo e, em Delegacia, sequer declinou o nome do 

suposto comparsa, uma vez que apenas o identificou pela alcunha de 

“Alemão” (fls. 33/37), mostrando-se temerário atribuir um apelido tão 

comum ao réu Valdemiro.

Logo, tem-se que a versão apresentada pela testemunha Sandra Edite 

Lara está lastreada na confissão e delação extrajudicial do corréu 

Alexandro, a qual não foi repetida em Juízo.

Assim, as declarações prestadas pela única testemunha ouvida em Juízo 

foram consideravelmente inócuas, porquanto respaldadas em depoimento 

não ratificado em solo judicial pelo corréu, pelo que subsiste razoável 

dúvida quanto à participação do denunciado Valdomiro Xavier de Souza 

no evento delituoso.

 Pois bem, cediço nos tribunais superiores o entendimento segundo o qual 

os elementos de informação colhidos em sede inquisitorial não podem 

servir como único elemento a embasar o édito condenatório, frente ao 

óbice intransponível do art. 155 do Código de Processo Penal.

Nesta senda, cumpre salientar que, muito embora os elementos 

informativos constantes do inquérito policial apontem a materialidade e 

autoria delitiva, ao magistrado cumpre formar sua convicção analisando o 

conjunto probatório alicerçado em parâmetros constitucionais, 

principalmente em atenção aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa.

A convicção judicial, portanto, necessita ser lastreada em provas 

produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado 

fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos pelas 

investigações.

A respeito do tema, o escólio de Guilherme de Souza Nucci, verbis:

“O julgador jamais pôde basear sua sentença, em especial condenatória, 

em elementos colhidos unicamente do inquérito policial. Não era 

mecanismo tolerado nem pela doutrina nem pela jurisprudência. Porém, o 

juiz sempre se valeu das provas colhidas na fase investigatória, desde 

que confirmadas, posteriormente, em juízo, ou se estivessem em harmonia 

com as coletadas sob o crivo do contraditório. Ora, nesse contexto, a 

reforma deixou por desejar, uma vez que somente reafirmou o 

entendimento já consolidado – logo, inócuo fazê-lo – de que a 

fundamentação da decisão judicial, mormente condenatória, não pode 

calcar-se exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 

investigação. Ademais, se a decisão judicial fosse proferida com base 

única em fatores extraídos do inquérito policial, por exemplo, seria, no 

mínimo, inconstitucional, por não respeitar as garantias do contraditório e 

da ampla defesa.” (In Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., São 

Paulo : Revista dos Tribunais, 2012, p. 359).

Nesse prisma, necessário que existam provas vigorosas capazes de 

sustentar um édito condenatório, sob pena de fundar-se em meras ilações 

e conjecturas, incorrendo em malferimento ao princípio do in dubio pro reo 

e ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII).

O juízo de probabilidade, por mais robusto que se apresente, não legitima a 

certeza absoluta para justificar a condenação criminal, em face do 

princípio do in dubio pro reo.

Vê-se que não há provas judicializadas e, por consectário lógico, não se 

demonstrou que o réu Valdomiro Xavier de Souza efetivamente tenha 

concorrido para a prática do delito imputado na denúncia.

Portanto, tendo em vista a insuficiência de provas para a condenação, o 

réu merece ser absolvido.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

denúncia, a fim de ABSOLVER o réu VALDOMIRO XAVIER DE SOUZA 

quanto ao delito que lhe é imputado, com fulcro no art. 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.

 Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos e 

procedam-se as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257488 Nr: 7581-30.2017.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe do Carmo Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manfiestar acerca do cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263025 Nr: 3144-39.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Silva Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: hamilton lobo mendes filho 

- OAB:10791

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA EXPEDIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA À 

COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO-MT, PARA INQUIRIÇÃO DAS 

TESTEMUNHAS PAULO E JOARES CESCENTE DA SILVA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265045 Nr: 4060-73.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Halif Tiago dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 265045

Vistos etc.

Trata-se de pedido de anuência para transferência de processo executivo 

de HALIF TIAGO DOS SANTOS, atualmente cumprindo pena, em regime 

semiaberto, na Comarca de Santo Antônio do Descoberto/RO.

Vieram-me conclusos.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que o recuperando HALIF TIAGO DOS 

SANTOS, segundo consta na incoativa, encontra-se cumprindo pena na 

Comarca de Santo Antônio do Descoberto/RO, em regime semiaberto.

Nesse panorama, a defesa pugna pela transferência do executivo de 

pena do recuperando para esta Comarca, visando garantir o direito de 

permanecer cumprindo sua reprimenda em local próximo ao seio familiar, 

vez que sua família encontra-se radicada neste município.

 Pois bem, conforme ressai do documento juntado pela defesa (fls. 10/12), 

o recuperando ainda não pugnou pela transferência do seu processo 
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executivo no Juízo de origem, o qual é competente para apreciar o incluso 

pedido.

Destarte, considerando que incumbe à Comarca de Santo Antônio do 

Descoberto/RO determinar a remessa do processo executivo a este Juízo, 

e tendo em vista que referida transferência independe de anuência do 

Juízo destinatário, por se enquadrar nas exceções previstas no § 4º, do 

art. 1.440 da CNGC, julgo prejudicado o presente incidente e determino seu 

arquivamento mediante as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 231043 Nr: 2393-57.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Zaura, Jaime Gonçalves dos Santos, 

Edio Carlos Marçal, Gledi Gonçalves Dias, Carla Patricia Campos Alves, 

Elizângela da Silva Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessander D. L. H. C. Fadini 

- OAB:7645 - MT, CAROLINE AMORIM DE SÁ - OAB:19579/O, Debora 

Alessandra Ferreira - OAB:18.996, Delcino Oliveira Machado - 

OAB:GO30.299, Iuri Seror Cuiabano - OAB: 10.838, Iuri Seror 

Cuiabano - OAB:10.838, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:13025, Renata Martins de Freitas - OAB:9.434, Taiza Borges 

Bernardes - OAB:14399, Walmir Cavalheri de Oliveira - OAB:2.669-A

 PROCESSO/CÓD. Nº 231043

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

defesa da ré Elizângela da Silva Monteiro, salientando que não se fazem 

presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, o excesso de 

prazo na formação da culpa, bem como que a ré não tem ligação com os 

fatos narrados na denúncia (fls.2.586/2.673).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito 

(fls.2.675/2.676).

Em síntese, é o relatório.

Decido.

A prisão preventiva da acusada foi decretada em 12 de junho de 2015, 

oportunidade em que restou consignado a necessidade de resguardar a 

ordem pública em decorrência da gravidade da conduta, a aplicação da lei 

penal e conveniência da instrução processual, fatores a justificar a 

decretação da prisão preventiva e, via de consequência, sua manutenção, 

a qual foi mantida na sentença condenatória às fls.1.999/2.015.

Compulsando detidamente o pedido elaborado pela defesa, constato que 

esta não trouxe qualquer fato novo que fosse crucial para a revogação da 

medida, somente alegou questões já analisadas anteriormente, inclusive 

em sentença penal condenatória.

Além do mais, desde a decretação da prisão preventiva da ré, os 

fundamentos que a ensejaram continuam presentes e, não bastasse isso, 

ela ainda se encontra foragida até a presente data.

 Outrossim, quanto ao alegado excesso de prazo, considerando que a 

instrução processual já se findou, inclusive com a prolação da sentença 

condenatória, inexiste desproporcionalidade para a manutenção da prisão 

preventiva, sendo tal questão já analisada pelo STJ na súmula número 52.

Do mesmo modo, a defesa adentrou ao mérito da presente ação penal, 

alegando a inocência da acusada. No entanto, é imperioso salientar que o 

processo já foi sentenciado, tendo sido analisado todo o arcabouço 

probatório para condenação, pelo que a defesa deve alegar tais teses em 

sede recursal.

Portanto, mantendo-se incólumes os elementos ensejadores da custódia 

da ré Elizângela da Silva Monteiro, bem como não verificada, nesta análise 

perfunctória, ilegalidade a ser sanada, INDEFIRO o pedido de revogação 

da prisão preventiva requestado.

Por fim, considerando que as partes restantes já apresentaram às razões 

recursais e o Ministério Público as contrarrazões, remetam-se os autos ao 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para posterior análise.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda. C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 231925 Nr: 2932-23.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Vieira da Silva, Leandro Carlos Lopes, 

Joilson Gonçalo Barbosa, Elivelton Orlando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Teles Tourounoglou - 

OAB:20738/B MT, Juliano Duarte Prioto - OAB:18.566

 PROCESSO/CÓD. Nº 231925

 Vistos, etc.

Tendo em vista a sentença já transitou em julgado, determino o perdimento 

e destruição dos seguintes bens:

1- 01 (um) saco de ráfia escrito “Ponteseca”;

2- 01 (uma) camiseta gola polo azul;

3- 01 (um) carregador para notebook marca MDX (MO-LC1);

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254504 Nr: 5400-86.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Leme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18.387/0

 PROCESSO/CÓD. Nº 254504

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 17/04/2019, às 16h00min.

Intimem-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 263891 Nr: 3567-96.2018.811.0011

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: edson gomes de carvalho - 

OAB:19970/0, juliano barreto lopes - OAB:20450/0, rafael almeida 

tamandaré novaes - OAB:19946/0

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 263891

Vistos, etc.

Certificada a tempestividade (fl.54), recebo o recurso em sentido estrito, 

com as inclusas razões, em seus legais efeitos.

Intime-se a Defesa para apresentar contrarrazões.

 Após, voltem-me conclusos para possível juízo de retratação, conforme 

preleciona o art. 589 do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245966 Nr: 1084-30.2017.811.0011

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Silva Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 Processo/CI nº 245966

Vistos, etc.

Considerando a manifestação ministerial retro e tendo em vista que a 

vítima não manifestou interesse em renovar as medidas protetivas desde 

01/12/2017, determino o arquivamento do presente feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248289 Nr: 1425-36.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Salustiano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 248289

 Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de JOÃO SALUSTIANO DA SILVA.

Na data de 07.03.2018 o recuperando teve o livramento condicional 

revogado (fls. 723/724), oportunidade em que retornou ao regime 

semiaberto, mediante as condições aplicadas às fls. 689/690.

Às fls. 1.208/1.211 o Ministério Público noticiou o cometimento de fato 

criminoso por parte do recuperando, pelo que sua regressão cautelar foi 

determinada às fls. 1.212/1.213.

Audiência de justificação à fl. 1.217.

A defesa manifestou-se pelo acolhimento da justificativa apresentada pelo 

recuperando em audiência, e consequente retorno ao regime semiaberto, 

conforme fls. 1.222/1.224.

O Ministério Público manifestou-se às fls. 1.225/1.228, pugnando pela 

regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do reeducando 

para o fechado.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Pois bem, o apenado, segundo consta às fls. 1.204/1.205, supostamente 

cometeu o delito de furto qualificado, no dia 23.09.2018, isto é, durante o 

cumprimento de sua reprimenda no regime semiaberto.

 Em audiência de justificação, o recuperando negou a prática do novo 

crime.

Nesse panorama, apesar da negativa de autoria apresentada pelo 

recuperando, tenho que inexiste justificativa suficiente para eximi-lo da 

falta grave, já que tinha ciência das condições aplicadas ao regime 

semiaberto, mormente a de se abster da prática de outro crime, consoante 

fls. 689/690.

Deste modo, é evidente que o recuperando não hesitou em descumprir as 

condições aplicadas anteriormente, demostrando-se inapto ao retorno do 

convívio social, uma vez que o regime extramuros para cumprimento de 

pena não se evidenciou adequado.

 Nesse diapasão, ressalto que a regressão para o regime fechado é 

admitida mesmo que o recuperando não tenha sido condenado pelo fato 

doloso praticado, com trânsito em julgado, sendo suficiente que tenha sido 

acusado da prática de fato definido como crime doloso. Sobre o tema, 

trago a lume a Súmula nº 526 do STJ:

 Súmula nº 526. O reconhecimento de falta grave decorrente do 

cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena 

prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no 

processo penal instaurado para apuração do fato.

Nesse sentido, veja-se a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “(...) Por 

outro lado, cometer um fato (note-se que se fala em fato e não em crime, 

de modo que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado de 

eventual sentença condenatória) definido em lei como crime doloso 

(despreza-se o delito culposo para tal finalidade), conforme a gravidade 

concreta auferida pelo juiz, pode levar o condenado do aberto ao 

semiaberto ou desse para o fechado, bem como do aberto diretamente 

para o fechado. (...)”.(Leis penais e processuais penais comentadas. 5ª 

ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 561-562).

Na mesma linha, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA 

GRAVE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - O 

cometimento de fato definido como crime doloso, durante o cumprimento 

da pena de reclusão em regime semiaberto, justifica a regressão cautelar 

do regime prisional inicialmente fixado. II - A configuração da falta grave 

independe do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. III - 

Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 229109/PE (2011/0308652-0), 5ª 

Turma do STJ, Rel. Gilson Dipp. j. 05.06.2012, unânime, DJe 12.06.2012).

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE REFORMA DA 

DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO 

PARA O FECHADO - IMPOSSIBILIDADE - RÉU QUE DESCUMPRIU AS 

CONDIÇÕES IMPOSTAS À PROGRESSÃO PARA O REGIME 

INTERMEDIÁRIO - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA AO ESTABELECIMENTO 

PRISIONAL - FALTA GRAVE - PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO 

CURSO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o réu, 

injustificadamente, descumpre as condições impostas à progressão para 

o regime semiaberto, ao não comparecer no estabelecimento prisional, 

comete falta grave, a implicar na regressão para o regime fechado. 2. A 

Lei de Execuções Penais não exige o trânsito em julgado de sentença 

penal condenatória para efeito de viabilizar a regressão regimental, 

bastando que o reeducando tenha, no curso da execução, perpetrado 

novo crime doloso, a teor do art. 118, I, da LEP, não havendo falar-se, 

outrossim, em afronta ao princípio da presunção de inocência 

(precedentes do STF). (Agravo de Execução Penal nº 47941/2012, 2ª 

Câmara Criminal do TJMT, Rel. Alberto Ferreira de Souza. j. 21.11.2012, 

unânime, DJe 28.11.2012).

Portanto, em razão do reconhecimento da falta grave e considerando os 

parâmetros do art. 57 e art. 127, ambos da LEP, em especial a renitência 

do condenado em cumprir as ordens inerentes à execução, vez que 

cometeu novo crime, a perda dos dias remidos em um terço mostra-se 

adequada na espécie:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Decisão desclassificatória – 

Inconformismo ministerial – Pleito de reconhecimento da falta – 

Necessidade – Fatos devidamente comprovados e que constituem 

desrespeito – Inteligência do art. 50, VI c.c. o art. 39, II, ambos da Lei de 

Execução Penal – Regressão necessária, nos termos do art. 118, I, da 

LEP, se o caso – Nos casos em que a sentenciada pratica falta grave 

reinicia-se a contagem do prazo para fins de progressão do regime 

prisional e livramento condicional, nos termos dos arts. 112 c.c 118, e art. 

127, todos da Lei de Execuções Penais – Súmula 441, do STJ que não 

ostenta caráter vinculante – Precedente do STF – Perda dos dias remidos 

na fração máxima permitida em Lei – Necessidade da perda de 1/3 dias 

remidos em razão da gravidade dos fatos. Recurso provido.

 (TJSP; Agravo de Execução Penal 9000665-14.2017.8.26.0050; Relator 

(a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro 

Central Criminal Barra Funda - 2ª Vara das Execuções Criminais; Data do 

Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro: 31/07/2017)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMETIMENTO 

DE FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. REDAÇÃO DO ART. 127 

DA LEP. "A prática de falta grave pelo reeducando impõe a decretação da 

perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, devendo a expressão 

'poderá' contida no art. 127 da Lei n.º 7.210/84, com a redação que lhe foi 

conferida pela Lei n.º 12.433/11, ser interpretada como verdadeiro 

poder-dever do Magistrado, ficando no juízo de discricionariedade do 

Julgador apenas a fração da perda, que terá como limite máximo 1/3 (um 

terço) dos dias remidos" (STJ- AgRg no REsp 1.424.583/PR, Sexta Turma, 

Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 18/6/2014).

No tocante a data-base para progressão de regime, deverá ser aplicada a 

data da última falta grave, segundo entendimento jurisprudencial:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO AO AGENTE 
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PENTIENCIÁRIO - PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO FALTA GRAVE - 

RECONHECIMENTO - TERMO INICIAL PARA CÁLCULO DE EVENTUAIS 

BENEFÍCIOS - DATA DO COMETIMENTO DA FALTA GRAVE E NÃO DA 

DECISÃO QUE A RECONHECEU. 01. Comete falta grave o apenado que 

não obedece e não respeita o agente penitenciário, bem como pratica atos 

de indisciplina, a teor do disposto no art. 50 , VI , da LEP . 02. O marco 

inicial para contagem do prazo para efeitos de concessão dos benefícios 

previsto na Lei de Execução Penal deve ser a data do cometimento da 

falta grave e não a da decisão que a reconheceu. (TJ-MG - Agravo em 

Execução Penal : AGEPN 10713090919984001 MG, data do julgamento: 

Relator: Fortuna Grion). (Destaquei).

À propósito, o verbete sumular nº 534 da Corte Superior pontifica o 

presente tema:

Súmula 534: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para 

a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir 

do cometimento dessa infração.

Ante o exposto, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84, 

regrido, em definitivo, o regime de cumprimento da pena do recuperando 

JOÃO SALUSTIANO DA SILVA, do semiaberto para o fechado, bem como 

decreto a perda de 1/3 dos dias remidos, conquistados até a data da falta 

grave, com espeque no art. 127 da Lei nº 7.210/84

Ciência ao Ministério Público e ao defensor do recuperando.

Elabore-se o cálculo de pena atualizado.

Com o aporte, dê-se vista as partes para manifestação, iniciando pela 

defesa, no prazo de 05 (cinco), para posterior homologação.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250447 Nr: 3237-36.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Salmeron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970

 PROCESSO/CÓD. Nº 250447

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas do cálculo 

de pena de fl. 77, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, 

quando do seu comparecimento mensal, com posterior certificação nos 

autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos após o 

término da pena.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 3215 Nr: 1045-63.1999.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Soares 

Vieira Marques - OAB:Promotor

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celia Regina de Mattos 

Prado - OAB:8961

 PROCESSO/CÓD. Nº 3215

Vistos etc.

Considerando a petição juntada pela defesa às fls. 780/782, acolho a 

justificativa apresentada para os devidos fins.

 Ademais, dê-se vista às partes para manifestação acerca do cálculo de 

pena à fl. 779, no prazo de 05 (cinco) dias, iniciando pela defesa.

Após, voltem-me conclusos para homologação.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 262302 Nr: 2807-50.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Floro Alves da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: maria aparecida alves de 

oliveira leite - OAB:3480-b

 PROCESSO/CÓD. Nº 262302

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 14/04/2019, às 15h30min.

Intimem-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 260557 Nr: 2056-63.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Miranda Nunes, Alexandre Francisco 

Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23151/O

 Processo/CI nº 260557

Vistos, etc.

Considerando os trabalhos realizados nestes autos pelo Dr. Nilson Tomaz 

da Silva Júnior, OAB/MT 23151/O, fixo os honorários advocatícios no 

montante de 05 URH.

Determino, por consequência, a expedição de certidão em favor do 

defensor dativo, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 261331 Nr: 2332-94.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Leso de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jerferson santana da silva - 

OAB:19102, victor thiago marques ochiucci - OAB:14495-b

 PROCESSO/CÓD. Nº 261331

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 10/04/2019, às 15h25min.

Intimem-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 235521 Nr: 486-13.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Danilo Freitas Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151

 PROCESSO/CÓD. Nº 235521

 Vistos, etc.

Considerando que o apenado juntou às fls. 303/314 comprovantes de 

trabalho para justificar sua ausência na Cadeia Pública no mês de outubro 

de 2018, abono suas faltas para os devidos fins.

Aguarde-se o cumprimento da pena.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 241539 Nr: 3663-82.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Vinicius Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 PROCESSO/CÓD. Nº 241539

 Vistos, etc.

Expeça-se guia de execução definitiva em nome do réu Paulo da Silva 

Xavier, nos moldes da decisão de fls. 273/274.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 231205 Nr: 2487-05.2015.811.0011

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franciel Ferreira da Cruz, Odjair Silvestri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aitana Silva Silverio - 

OAB:19734, Anderson Rogério Grahl - OAB:10.565, Eduardo Santos 

de Paula - OAB:20.135, Roozevelt Inácio Mamedes Junior - 

OAB:19735

 Processo/CI nº 231205

Vistos, etc.

Considerando que a Autoridade Policial solicitou o desacautelamento do 

veículo e que este se encontra apreendido nos autos de CI 231932, 

apense-se o presente auto de prisão em flagrante à ação penal 

mencionada.

Após, voltem-me conclusos para análise.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 174473 Nr: 4766-66.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Xavier de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLINTON FERREIRA DA SILVA 

- OAB:22335/O, paulo henrique schmoller de souza - OAB:7887

 Processo/CI nº 174473

Vistos, etc.

Considerando a certidão de fl.342, designo novamente audiência de 

instrução e julgamento para o dia 10/04//2019, às 14h50min.

Expeça-se novamente mandado de condução coercitiva da vítima 

Emerson.

Intime-se a testemunha Valmir Vieira Castrilon, investigador de polícia. 

Contudo, acaso referida testemunha não resida nessa Comarca, 

depreque-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda. C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 234480 Nr: 4528-42.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olimpio Nantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: aldelmo góes emerick - 

OAB:10904

 PROCESSO/CÓD. N° 234480

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face do réu OLÍMPIO NANTES, devidamente qualificado nos 

autos, dando-o como incurso nas sanções penais previstas no art. 302, 

caput, do Código de Trânsito Brasileiro, por duas vezes, em concurso 

formal de crimes, nos moldes do art. 70, do Código Penal, pela prática dos 

fatos delituosos descritos na denúncia às fls. 05/06.

Denúncia recebida em 18 de maio de 2018 (fls. 104/104-v).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 106/114)

Durante a instrução processual foram ouvidas seis testemunhas, bem 

como procedido o interrogatório do réu.

 O Ministério Público apresentou memoriais finais às fls. 130/134, 

requerendo a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

 A defesa, por sua vez, em alegações finais de fls. 136/139, requestou 

pela absolvição do réu, dada a ausência de provas necessárias à 

condenação do réu.

 Em síntese, é o relatório.

Decido.

 De proêmio, cumpre destacar a inexistência de qualquer causa 

determinante de declaração de nulidade dos atos processuais ou ainda 

qualquer questão preliminar a ser analisada, razão pela qual passo a 

enfrentar o mérito da demanda.

 Materialidade.

A materialidade do delito imputado ao réu foi cabalmente comprovada nos 

autos por meio do boletim de ocorrência (fls. 07/08), exames 

necroscópicos de fls. 20/29 e 31/42, laudo pericial do local do acidente 

automobilístico (fls. 72/99), e pelas declarações prestadas perante a 

Autoridade Policial e em Juízo.

Autoria.

Quanto à autoria delitiva, de igual forma, restou inequívoca nos autos, face 

ao vasto arcabouço probatório aviado durante a persecução penal.

Nesse sentido, percucientes foram os memoriais finais do Ministério 

Público, acostados às fls. 130/134, que acertadamente fundamentou a 

autoria e materialidade do delito descrito na exordial, é o que se extrai da 

lavra do D. Promotor de Justiça Osvaldo Moleiro Neto, que bem delineou o 

contexto fático-probatório dos autos, os quais adoto como razão de 

decidir, in verbis:

“[...]A autoria do réu Olímpio Nantes no crime narrado emergem das provas 

angariadas durante a instrução, sobretudo quando corroboradas com as 

colhidas em solo inquisitorial, sendo de rigor sua condenação.

Com efeito, a testemunha Silvinha de Souza Almeida, quando inquirida em 

juízo, relatou que o réu ingere bebida alcoólica com frequência, além do 

que, mesmo após o acidente, continua conduzindo veículo automotor de 

forma negligente. Vejamos:

“Testemunha: (…) Pelo que eu sei o senhor estava embriagado, o meu 

irmão vinha vindo, era uma base de seis (horas), mais ou menos, que ele 
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gosta de fazer academia, gostava de fazer academia, então ele foi até 

Curvelândia fazer academia dele, e voltou com um colega pra que eles 

fossem jogar bola, e nesse momento o senhor sem nenhuma sinalização, 

virou pra propriedade dele.

Promotor: A senhora tem conhecimento ou já ouviu falar sobre ele beber 

bebida alcoólica todo dia (…)?

Testemunha: Sim, todos os dias (…) eu posso contar até um detalhe? Dia 

seis agora de setembro que era dia sete era feriado, ai eu moro aqui em 

Mirassol, todo final de semana eu vou ver meus pais que mora lá na 

comunidade Santa Rita, sai daqui dia seis a tarde eu e meu esposo, e tava 

uma base meio que, tipo assim, aquele turno entre escurecendo e o dia 

indo embora, vamos supor assim, então tava bem já, então todos tem que 

andar com o farol ligado, aliás é obrigatório até de dia andar, o senhor 

estava indo embora, saindo de Santa Rita com todos os faróis apagados, 

com a mesma camionete que foi atropelado meu irmão e o Miguel, então ele 

continua.”

O réu, por sua vez, em seu interrogatório em juízo, afirmou não ter 

consumido bebida alcoólica, aduzindo, em síntese, que sinalizou sua 

conversão à esquerda. No entanto, seu depoimento se mostra de forma 

contraditória, uma vez que afirma ter visto as vítimas deitadas em cima da 

motocicleta, e posteriormente, afirma ter pensado que os veículos eram um 

trator por estarem lado a lado. Vejamos trecho de seu depoimento:

“Juiz: O senhor deu sinal pra entrar, parou?

Réu: Dei sinal sim, mas os homem parece que vem avoando.

Promotor: O senhor viu as duas motocicletas vindo no sentido contrário?

Réu: Só o vultinho, que eles vinha vindo deitado em cima.

Promotor: Como já estava de noite, daria ao menos para ver a luz dos 

faróis das motocicletas, o senhor chegou a ver esses faróis das 

motocicletas?

Réu: Parecia um trator.

Promotor: O Senhor viu (…) o senhor percebeu que estava vindo?

Réu: Eu percebi, mas eles já chegaram montaram na camionete, eles vinha 

correndo demais.”

Da mesma forma, relata que as vítimas estavam em alta velocidade, 

deixando nítido que sua conversão à esquerda ocorreu de forma 

negligente, vez que mesmo diante da suposta velocidade das 

motocicletas, optou por fazer a manobra.

Ademais, saliente-se que a testemunha do juízo, o Sr. José Rezende da 

Silva, que também estava na estrada no momento dos fatos, descreveu 

com detalhes como ocorreu o acidente.

De outro giro, em que pese o réu alegar que o acidente ocorreu por culpa 

exclusiva das vítimas, alegando a velocidade dos veículos, bem como que 

as vítimas eram participantes de “racha”, no Direito Penal não há 

compensação de culpa.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial:

“87017902 - APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE 

VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CAPUT, C.C. §1º, IV, DO CTB). Pleito de 

absolvição ao argumento de culpa exclusiva da vítima e insuficiência de 

provas. Impossibilidade. Materialidade, autoria e culpa em sentido estrito do 

réu suficientemente demonstradas nos autos. Provas pericial e oral 

robustas, que pesam em desfavor do acusado. Inexistência de 

compensação de culpas na seara penal. Precedente. Pena bem dosada e 

corretamente substituída. Inviável a aplicação da atenuante da confissão, 

porquanto qualificada. Obrigação de prestar socorro à vítima que decorre 

de Lei, sendo descabida a incidência da atenuante do art. 65, III, "b" do CP. 

Redução da pena pecuniária. Inviabilidade. Substituição da pena corporal 

que não retira seu caráter sancionatório. Prazo de suspensão da 

habilitação para dirigir veículo automotor proporcional à gravidade da 

conduta. Individualização da pena que não pode ser olvidada. Regime 

inicial mais brando mantido. Recurso desprovido. (TJSP; APL 

0000714-50.2012.8.26.0418; Ac. 9848207; Paraibuna; Oitava Câmara 

Criminal Extraordinária; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 20/09/2016; DJESP 

04/10/2016).”

Ademais, no Laudo de Avaliação do Acidente (fls. 72/83) o perito foi 

categórico em aduzir que a causa determinante do acidente foi a manobra 

de conversão efetuada pelo réu, em condições desfavoráveis perante a 

aproximação das motocicletas.

Assim, os fatos apresentados na inicial, e confirmados em audiência de 

instrução, deixam claro que a conduta do réu, induvidosamente, é 

socialmente reprovável, injustificável e típica.

Desta maneira, por estarem devidamente comprovadas a autoria e a 

materialidade dos delitos, e inexistindo qualquer causa excludente de 

ilicitude ou extintiva de sua punibilidade, a condenação do réu é medida de 

rigor.”.

Como já assinalado na transcrição da manifestação do Parquet, o laudo 

pericial acostado às fls. 72/99 é claro e incontroverso ao apontar o réu 

como o responsável pelo acidente, conforme excerto que passo a 

transcrever:

“7. Conclusão

[...]

 A causa determinante do acidente foi a manobra de conversão efetuada 

pelo condutor de V1 – L200 em condições desfavoráveis, ou seja, perante 

a aproximação das motocicletas V2 e V3.

 Ademais, em que pese os argumentos da defesa de que o sinistro 

ocorreu em razão da ausência de habilitação e alta velocidade empregada 

pelas vítimas, que supostamente estavam praticando “racha”, extrai-se 

dos depoimentos colhidos, inclusive do interrogatório do réu, que as 

motocicletas estavam trafegando na via correta, com os faróis 

devidamente acesos, não havendo falar em culpa exclusiva dos 

ofendidos.

Sabe-se que é obrigação do condutor, quando da realização de qualquer 

manobra, certificar-se que irá executá-la sem oferecer risco aos demais 

usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, 

considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, nos exatos 

termos do art. 34 Código de Trânsito Brasileiro.

A corroborar o mencionado dispositivo, tem-se o art. 38, parágrafo único, 

do CTB, in verbis:

“Art. 38. [...]

Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor 

deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que 

transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, 

respeitadas as normas de preferência de passagem.”

Ante o teor dos dispositivos acima citados, e tendo em vista que as vítimas 

trafegavam na via preferencial, independe da ausência de habilitação ou 

excesso de velocidade, caberia ao denunciado aguardar, no acostamento, 

a passagem das motocicletas, para então proceder de forma prudente a 

conversão para o lado oposto da pista, o que não o fez.

Desta forma, considerando que o Direito Penal não admite compensação 

de culpas, deve o acusado responder pelo fato criminoso derivado de sua 

imprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR MAJORADO [POR OMISSÃO DE SOCORRO] – SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, CIRCUNSTÂNCIAS 

ATENUANTES NÃO VALORADAS, CAUSA DE AUMENTO RELATIVA A 

OMISSÃO DE SOCORRO NÃO COMPROVADA, PENA ACESSÓRIA 

“DESCABIDA, POR SER MOTORISTA PROFISSIONAL” – PEDIDO DE 

ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL E EXCLUSÃO 

DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – CAUSA 

DETERMINANTE DO ACIDENTE – INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DA 

VÍTIMA PELO APELANTE – CRUZAMENTO DE RODOVIA PRINCIPAL SEM 

OS DEVIDOS CUIDADOS – IMPRUDÊNCIA – VÍTIMA EM EXCESSO DE 

VELOCIDADE –NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL DO 

APELANTE – COMPENSAÇÃO DE CULPAS NÃO ADMITIDAS – 

ENTENDIMENTO DO STJ E ACÓRDÃO DO TJMT – PENA-BASE FIXADA NO 

MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – DECISÃO DO TJMT – EVASÃO 

DO LOCAL DO ACIDENTE – CONFISSÃO DO APELANTE E DECLARAÇÕES 

DE TESTEMUNHA – MAJORANTE DE OMISSÃO DE SOCORRO MANTIDA – 

ACORDÃO DO TJMT – PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE 

DIRIGIR – PRECEITO SECUNDÁRIO – APLICAÇÃO DE FORMA 

CUMULATIVA COM A PENA CORPORAL – IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA – 

JULGADO DO TJMT – RECURSO DEPROVIDO.“1. Afasta-se a alegação de 

culpa exclusiva da vítima, quando as provas demonstram que o réu, de 

forma imprudente, [...] invade a pista contrária e colide com a motocicleta 

conduzida pela vítima que, em consequência, veio a óbito. Outrossim, 

ainda que provada a existência de culpa concorrente no acidente, esse 

fato não exclui a responsabilidade penal do réu, pois, no Direito Penal, é 

inadmissível a compensação de culpas.” (TJMT, Ap 65687/2017)“Se na 

primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser 

desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se 

admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já 

consolidado na Súmula 231 do STJ.” (TJMT, Ap 108910/2017)Comprovado 

que o apelante evadiu-se do local sem prestar qualquer auxílio à vítima, 

impõe-se manter a majorante da omissão de socorro (TJMT, Ap 

26082/2017).“Inviável a exclusão da penalidade de suspensão ou 
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proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor, quando esta encontra-se prevista no preceito secundário da 

norma, como pena cumulativa e não alternativa.” (TJMT, Ap 150492/2015). 

(Ap 73325/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Portanto, pelo arcabouço probatório angariado nos autos, comprovadas a 

materialidade e autoria delitivas e, tendo em vista a tipicidade objetiva e 

subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta do réu, impõe-se a sua 

condenação quanto ao delito previsto no art. 302, caput, do CTB, por duas 

vezes, em concurso formal próprio (art. 70 do CP).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

para CONDENAR o réu OLIMPIO NANTES, devidamente qualificado nos 

autos, como incurso nas sanções penais do artigo 302, caput, do CTB, por 

duas vezes, em concurso formal de delitos, na forma do art. 70 do Código 

Penal.

Nesse diapasão, passo a dosar a pena do réu em estrita observância ao 

disposto no art. 68, caput, do Código Penal.

Deixo consignado que as duas dosimetrias do delito de homicídio culposo 

serão realizadas conjuntamente, haja vista a similitude fática.

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o 

juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui maus 

antecedentes, conforme consulta ao Sistema Apolo; poucos elementos 

foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, 

razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo é típico do delito; as 

circunstâncias do crime não influenciam no caso em tela, haja vista o 

caráter culposo do delito; as consequências do crime são normais à 

espécie, nada tendo a valorar; as vítimas em nada influenciaram na prática 

do delito.

Desta forma, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, 

fixo as duas penas-bases no mínimo legal, em 02 (dois) anos de detenção 

cada.

Vislumbro presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I 

(maioridade penal na data da sentença, fl. 17). Embora reconheça a 

atenuante, deixo de valorá-la, em atenção à Súmula 231 do STJ, a qual 

veda a atenuação da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo, 

mantendo a pena intermediária em 02 (dois) anos de detenção para cada 

crime, frente à inexistência de circunstâncias agravantes.

 Não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que 

mantenho a pena dos delitos em 02 (dois) anos de detenção.

Aplico, ainda, a pena subsidiária prevista no art. 302 do CTB, 

determinando a suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir 

pelo prazo de 01 (ano) ano, nos termos do art. 293 do CTB, devendo ser 

oficiado ao DETRAN-MT e ao DENATRAN, oportunamente.

Do concurso formal de crimes.

Em sendo aplicável ao caso o regramento estabelecido no art. 70, caput, 

do Código Penal, à vista da existência concreta da prática de 02 (dois) 

crimes, que tiveram suas penas dosadas em patamares iguais, aplico a 

pena de um deles, aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto), ficando o 

réu OLIMPIO NANTES condenado, definitivamente, à pena de 02 (dois) 

anos e 04 (quatro) meses de detenção e suspensão ou proibição de obter 

habilitação para dirigir pelo prazo de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, nos 

termos do art. 293 do CTB, devendo ser oficiado ao DETRAN-MT e ao 

DENATRAN, oportunamente.

Nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, fixo o 

regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

 Estando preenchidos os pressupostos legais, substituo a pena privativa 

de liberdade do condenado por duas restritivas de direitos, a serem 

especificadas pelo Juízo das Execuções Penais em audiência admonitória, 

com base no art. 44 do Código Penal.

Havendo a substituição, não há falar em suspensão condicional da pena 

(art. 77, III, do CP).

O condenado poderá apelar em liberdade, tendo em vista que a pena 

privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos e que o 

mesmo permaneceu solto durante toda a instrução processual.

Isento o réu do pagamento das custas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado tomem-se as seguintes 

providências:

a) Lance o nome do réu no rol dos culpados;

b) Expeça-se guia de execução definitiva do condenado;

c) Em cumprimento ao disposto no art. 71, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

d) Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, 

inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório.

P.R.I.C.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 258318 Nr: 1077-04.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian de Oliveira Lopes, Rudson Willian da 

Silva, Eidiane Carla Gomes de Alcântara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 258318

Vistos, etc.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, visto que contém a 

exposição de fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, contendo as 

circunstâncias em que a suposta infração penal foi cometida, a 

qualificação do acusado, a classificação do delito e o rol de testemunhas, 

sendo certo que da narrativa fática e dos autos de inquérito policial se 

verifica a presença de indícios suficientes de autoria do delito imputado ao 

acusado.

Em resposta à acusação a defesa almeja a absolvição sumária da ré 

Eidiane Carla Gomes de Alcântara, sob o argumento de que deva ser 

aplicado o princípio da insignificância ante a atipicidade do fato.

 Por fim, a defesa do réu William de Oliveira Lopes não alegou preliminares 

e se manifestou favorável a apresentar suas teses em sede de alegações 

finais.

É a síntese do necessário. Decido.

Primeiramente, para que a denúncia fosse recebida, foram exauridas a 

apreciação da presença de todas as condições necessárias à 

admissibilidade da ação penal, não se verificando, desta feita, a manifesta 

inépcia da inicial; a falta de pressupostos processuais ou condições para 

o exercício da ação penal; ou, ainda, conduta atípica para o exercício 

desta.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RETRATAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Recebida a denúncia, depois da apreciação das 

condições da ação (art. 395 - CPP), não é dado ao juiz, salvo em casos de 

nulidade ou de erro material, desconsiderar a decisão, para rejeitá-la. 

Precedentes. 395CPP2. Recurso provido.(3172 TO 2009.43.00.003172-0, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de 

Julgamento: 26/02/2013, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 

p.603 de 08/03/2013).

 Ademais, quanto ao fundamento elencado pela defesa da ré para que 

seja aplicado o princípio da insignificância ante a atipicidade do fato, tenho 

que o valor do bem, bem como a conduta da denunciada, serão analisados 

no decorrer da instrução processual, momento em que será realizada a 

oitiva das testemunhas para melhor apuração dos fatos, visto que tal tese 

produzida trata-se do mérito da presente ação.

Assim, pelas peças defensivas, verifica-se que carecem de dilação 

probatória por se tratarem do mérito da ação, razão pela qual a apreciação 

se mostra inoportuna neste momento processual, haja vista o princípio da 

busca da verdade real e “favor rei”, e considerando que não se encaixam 

nas hipóteses de absolvição sumária (CPP, art. 397).

Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a tese defensiva arguida e dou 

regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 17/04/2019, às 16h50min.

Outrossim, considerando que a citação do réu Rudson Willian da Silva foi 

realizada por edital, desmembre-se o presente feito quanto a ele.

Intimem-se os acusados, seus defensores e o Ministério Público.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
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Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 241454 Nr: 3627-40.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirce Barbosa de Souza Rabelo, Maria da 

Penha Dourado do Nascimento, Paulo Cesar de Souza Rabelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SOARES GONÇALVES 

- OAB:13850/O, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 PROCESSO/CÓD. Nº 241454

Vistos etc.

Considerando que o recuperando foi condenado ao regime fechado, 

estando atualmente em liberdade, expeça-se mandado de prisão para 

captura do apenado, devendo o feito aguardar o cumprimento em arquivo 

provisório.

Insira o mandado de prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão 

(BNMP), conforme determina o art. 1.777 da CNGC/MT.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237039 Nr: 1277-79.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERFERSO SANTANA DA 

SILVA - OAB:19.102, Suellen Menezes Barranco - OAB:15.667

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 237039

Vistos, etc.

Certificada a tempestividade (fl. 223), recebo o recurso de apelação em 

seus legais efeitos.

Intimem-se as partes para apresentarem as razões e as contrarrazões.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda. C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257912 Nr: 877-94.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Vinicius Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 PROCESSO/CÓD. Nº 257912

 Vistos etc.

Considerando o aporte das novas guias de fls. 38 e 62, aplico as 

seguintes condições ao recuperando Vitor Vinicius Costa:

1) serviço comunitário, concernente em 07 (sete) horas por semana, 

podendo a carga horária ser fracionada, durante o período de 

cumprimento da pena (dois meses e quinze dias, conforme pena detraída), 

sem prejuízo da pena anteriormente aplicada à fl. 17/17-v, junto à 

Secretaria de Administração do Município de Mirassol D’Oeste/MT, que 

poderá alocá-lo em qualquer outra do Município, de preferência próximo à 

residência do(a) recuperando(a).

Neste caso, deverá o(a) recuperando(a), no prazo máximo de 07 (sete) 

dias após sua intimação, comparecer à referida Secretaria, localizada na 

Rua Av. Tancredo Neves, nº 5659

(Prédio do antigo Fórum), telefone: (65) 3241-3090, com cópia desta 

decisão e iniciar seu serviço comunitário.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que, acaso deseje alterar em definitivo seu 

domicílio para outra Comarca, deverá peticionar nos autos mediante 

advogado ou Defensoria Pública, ocasião em que posteriormente este 

executivo de pena será encaminhado à Comarca em que o(a) mesmo(a) 

for residir.

Fica o(a) recuperando(a) desde já advertido que o descumprimento das 

referidas condições acarretará REGRESSÃO de regime.

Em sendo apontado o inadimplemento das condições supra mencionadas, 

certifique-se, vindo-me os autos conclusos.

Intimem-se recuperando(a), servindo a presente de mandado, defesa e 

Ministério Público.

Após a intimação do recuperando, oficie-se à Secretaria de Administração 

do Município, a fim de que informe se o(a) recuperando(a) iniciou o 

cumprimento do serviço comunitário, devendo enviar relatório mensal a 

este Juízo sobre o comparecimento do(a) recuperando(a).

Após a informação de que o(a) recuperando(a) iniciou o cumprimento de 

sua pena de serviço comunitário, proceda-se o cálculo da pena, com 

intimação das partes para manifestação, iniciando pela defesa, no prazo 

de 05 (cinco) dias, vindo-me conclusos na sequência.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), dê-se vista a Defesa e 

após ao Ministério Público.

Por fim, defiro a cota ministerial de fl. 80, proceda-se com a juntada de 

cópia do recebimento da denúncia, concernente à ação penal sob CI 

238888 (guia fl. 62).

Quanto ao Alvará de Soltura carreado às fls. 46/47, determino que seja 

recolocado junto aos documentos referentes à guia de fl. 62.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que, em caso de dúvida, poderá 

informar-se com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, 

com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se 

encaminhar ao referido órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, 

Bairro Centro, Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 239818 Nr: 2753-55.2016.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulina Serrudo Llanos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 239818

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a presente missiva fora deprecada a este Juízo com a 

finalidade do cumprimento de sua pena em prestação de serviço a 

comunidade, a qual foi convertida em limitação de fim de semana, 

conforme decisão de fl. 36, ao analisar os autos verifica-se que a 

presente pena já fora cumprida integralmente.

 No que toca a prestação pecuniária, conforme decisão de fls. 37 e mídia 

de fl. 06, o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais foi abatido do valor 

da fiança, a qual deveria ser restituída a ré.

Por fim, devolvam-se os autos ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, arquivando-se, na sequência, mediante as baixas e 

anotações de estilo.

Às providências.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248371 Nr: 2327-24.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Araújo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 

- OAB:18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 PROCESSO/CÓD. Nº 248371
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Vistos etc.

Quanto a impugnação ao cálculo juntada pelo Ministério Público à fl. 202, 

saliento que o período referente ao requisito objetivo de “1a5m7d” está 

correto, isto porque na hipótese das remições serem desmarcadas para 

fins de progressão, já que utilizadas anteriormente para alcançar o regime 

semiaberto, o Sistema M.G.P primeiro subtrai as remições da pena 

remanescente, e depois calcula a fração, a contar da data-base, 

chegando a data final para a progressão de regime, conforme passo a 

esmiuçar:

Pena: 06 anos

Período entre a data inicial de cumprimento (14.06.2016) e a data-base 

(12.05.2018): 1a10m28d

Pena remanescente a partir da data-base (06a – 1a10m28d): 4a1m2d

Pena remanescente após subtrair as remições de 178 dias: (4a1m2d – 

5m28d): 3a7m4d

Fração de 2/5 a ser cumprida para a progressão a partir da data-base: 

1a5m7d

Data para progressão de regime com remições: 18.10.2019

Como se vê, o parquet, ao elaborar seu cálculo, ignorou as remições 

conquistadas pelo apenado durante o cumprimento da pena em regime 

fechado, motivo pelo qual indefiro o pedido do Ministério Público de fl. 202, 

e não se constatando qualquer irregularidade no cálculo de fl. 192, 

homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, quando do seu comparecimento 

mensal, entregando-lhe cópia do cálculo, com posterior certificação nos 

autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão ao regime aberto.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238077 Nr: 1803-46.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enilson José de Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Sortica de Lima - 

OAB:7485

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado para apresentar os memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264554 Nr: 3837-23.2018.811.0011

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvanei Pereira de Carvalho, Marcelino 

Cavalheri, Cheila Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525, Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14.862, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado dos acusado para apresente a 

defesa preliminar no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16362 Nr: 594-62.2004.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silmar Pereira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Soares 

Vieira Marques - OAB:Promotor

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSIMAR CAIAFFA - 

OAB:146525

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando o douto advogado do acusado para apresentar 

os Memoriais Finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262852 Nr: 3060-38.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilene dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilaine Aparecida Soares 

Neves - OAB:15.818

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos à douta advogada da acusada para apresentar os 

memoriais finais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78827 Nr: 2001-30.2009.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 10 DIAS

 AUTOS Nº 2001-30.2009.811.0011 - 78827

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU: Robson Soares de Menezes

INTIMANDO: Réu: Robson Soares de Menezes Filiação: Constantino 

Soares de Menezes e de Neuci Soares de Menezes, data de nascimento: 

15/05/1988, brasileiro(a), natural de Rio branco-MT, convivente, eletricista, 

atualmente em lugar incerto ou não sabido.

FINALIDADE: Intimação do réu acima qualificado para que, no prazo de 10 

(dez) dias, compareça na Secretaria da Terceira Vara Criminal da 

Comarca de Mirassol D’Oeste, afim de informar seus dados bancários 

para recebimento da fiança.

DESPACHO:

 Vistos, etc.

 Considerando que o réu não se encontra no endereço encartado aos 

autos, não apresentando sua conta corrente para viabilizar a restituição 

do valor da fiança, decreto o perdimento dos valores pagos à título de 

fiança em benefício do FUNPEN/MT, com fulcro no artigo 978, §1º, da 

CNGC/MT.

 Expeça-se o necessário à transferência do numerário. Empós, 

arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 01 de dezembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Késia Fernanda de 

Souza Tenório, digitei.
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Mirassol D'oeste - MT, 26 de novembro de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248604 Nr: 2383-42.2017.811.0011

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Moises Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo/CI nº 248604

Vistos, etc.

Considerando o retorno do recurso interposto nos autos principais (CI 

222021), proceda-se com as disposições da decisão de fls.15/16, no que 

toca a intimação do requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar os documentos que comprovem a titularidade e/ou direito sobre 

os bens.

Após a juntada dos documentos pertinentes, volte-me conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247736 Nr: 1991-05.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY APARECIDO 

MARTINS FERREIRA - OAB:21095/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 60 DIAS

 AUTOS Nº 1991-05.2017.811.0011

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Paulo Geovane Martinez da Costa

INTIMANDO: PAULO GEOVANE MARTINEZ DA COSTA, Cpf: 00268912122, 

Rg: 10444351 SSP MT Filiação: João Clementino da Costa e Romilda Fátima 

Martinez da Costa, data de nascimento: 26/09/1975, brasileiro(a), natural 

de Dourados-MS, convivente, pintor, Endereço: Rua 05, S/nº, Bairro: 

Jardim São Paulo, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: Intimação do acusado, acima qualificado, para comparecer 

em audiência de Instrução e Julgamento designada para 20/02/2019, às 

15h20, no endereço ao final indicado.

DECISÃO/DESPACHO:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

defesa do réu Paulo Geovane Martinez da Costa, salientando que não se 

fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema 

(fls.77/80).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito (fls.81/86).

Em síntese, é o relatório.

Decido.

A prisão preventiva do acusado foi decretada em fevereiro de 2017 pelo 

Juízo de Cáceres, em plantão, oportunidade em que restou consignado a 

necessidade de resguardar a ordem pública em decorrência da gravidade 

da conduta, a aplicação da lei penal e conveniência da instrução 

processual, fatores a justificar a decretação da prisão preventiva e, via de 

consequência, sua manutenção.

Nesse sentido, embora o custodiado seja primário, denoto que a conduta, 

supostamente praticada, extrapola a gravidade prevista para o tipo penal, 

vez que a vítima é sua afilhada e sobrinha, bem como possuía somente 03 

(três) anos de idade à época dos fatos.

Não fosse isso, o autuado ainda não contribuiu para a instrução 

processual, pois ainda está foragido, sem manter seu endereço nos autos 

atualizado, consoante certidão de fl.51.

Outrossim, para que seja decretada a prisão preventiva é necessário que 

estejam presentes alguns requisitos, quais sejam, fumus comissi delicti e 

periculum libertatis, os quais estão presentes, respectivamente, nos 

depoimentos colhidos na fase inquisitorial, sobretudo da vítima e da 

genitora da vítima (fls.20/23), e o laudo de exame de corpo de delito 

(fls.35/37), bem como pela gravidade do delito, a fim de assegurar a ordem 

pública e a aplicação da lei penal, pois a pena prevista na norma penal 

incriminadora ultrapassa 04 (quatro) anos.

Destarte, compulsando detidamente o pedido elaborado pela defesa, 

constato que não há menção de qualquer fato novo que corrobore com a 

revogação requestada, restringindo-se em salientar que o autuado é 

primário e possui predicados favoráveis, cujos fundamentos são 

temerários para respaldar o deferimento do pleito.

Saliente-se, por fim, que os predicados pessoais do acusado, quais sejam 

primariedade, residência fixa, família e emprego lícito, isoladamente, não 

justificam a revogação da prisão preventiva quando presentes os 

requisitos da sua manutenção.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - FURTO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA 

- DECISÃO FUNDAMENTADA - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - 

NECESSIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS 

ART. 312 E SEGUINTES DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RÉU 

REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES - CONDIÇÕES 

PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DENEGADO O HABEAS CORPUS. - 

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, a 

prisão preventiva deve ser decretada, nos termos dos art. 312 e ss. do 

CPP, se houver necessidade cautelar - Estando evidenciada, por meio de 

elementos do caso concreto, a periculosidade do agente e a real 

possibilidade de reiteração delitiva, imperiosa a manutenção de sua prisão 

processual para a garantia da ordem pública e consequente 

acautelamento do meio social - A existência de condições pessoais 

favoráveis não implica a concessão da liberdade provisória, quando 

presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da 

segregação cautelar. (TJ-MG - HC: 10000180178147000 MG, Relator: 

Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data de 

Publicação: 13/04/2018). (Grifei).

Além do mais, conforme já salientado, o indiciado continua foragido, não 

tendo se apresentado em delegacia, sabendo que possui mandado de 

prisão a ser cumprido em seu desfavor, tampouco tem colaborado com a 

instrução processual, visto que a denúncia fora recebida há mais de 01 

(um) ano (fl.47) e até então não tinha se apresentado em Juízo.

 Assim, tendo em vista que os predicados pessoais do agente não são 

suficientes para revogação da prisão e não havendo modificação fática, 

mantenho a decisão pretérita por seus próprios fundamentos e indefiro o 

requesto de fls. 77/80.

Ato contínuo, tendo em vista que a defesa já apresentou resposta à 

acusação juntamente com o pedido de revogação da prisão preventiva, 

juntando procuração nos autos com o endereço do denunciado (fl.76), 

dou-o como citado.

Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 20/02/2019, às 15h20min.

Ademais, tendo em vista a Lei n° 13.431/2017, que cria mecanismos para 

prevenir e coibir a violência sobre os Direitos da Criança, designo 

audiência para o dia 20/02/2019, às 10h00min., oportunidade em que será 

colhido o depoimento especial da vítima (depoimento sem dano).

Intimem-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de novembro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal
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 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Késia Fernanda de 

Souza Tenório, estagiária de Direito, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 21 de novembro de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002766-35.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. S. (REQUERENTE)

P. F. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA FAVRETTO OAB - MT19690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. R. A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM 1ª VARA DE NOVA MUTUM RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, JARDIM 

DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002766-35.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 11.448,00 ESPÉCIE: 

[Alimentos, Guarda, Fixação]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: M. 

DA S. S. Nome: P. F. K. POLO PASSIVO: Nome: E. C. R. A. Processo 

impulsionado com a prolação do ato processual adequado, contudo, sem 

publicação do conteúdo, nos ditames do Art. 423 da CNGG/MT de 2016, 

com redação “in verbis”: “Tramitando o processo em segredo de justiça, 

as intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico indicarão apenas as iniciais 

das partes, além da natureza da ação, número dos autos e o(s) nome(s) 

do(s) advogado(s)”.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002550-74.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA MARIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

FIORI PALACE HOTEL LTDA - ME (EXECUTADO)

KEILA CRISTINA MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002550-74.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: FIORI PALACE HOTEL 

LTDA - ME, ELZA MARIA DE OLIVEIRA, KEILA CRISTINA MENDES Vistos, 

etc. Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de Processo Civil, 

cite-se a parte Executada para os atos desta ação, a fim de que, no prazo 

de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, “caput”, e § 

1°, do CPC). Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, proceda o 

Senhor Oficial de Justiça com a penhora dos bens dados em garantia, 

efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura do respectivo auto, 

intimando-se a parte Executada dos atos praticados, bem como o 

respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel, em observância a 

ordem de preferência disposta no art. 835, § 3°, do Código de Processo 

Civil, uma vez que, a dívida é fundada em título com garantia. Em não 

sendo localizados bens passíveis de penhora da parte Executada, 

intime-se a parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de diligência do oficial 

de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não cumprimento de 

mandado. O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil. Por fim, proceda-se a serventia 

com as anotações necessárias, junto ao sistema processual, bem como à 

capa dos autos, a fim de que as publicações e intimações relativas ao 

presente feito e destinadas ao Exequente, sejam realizadas 

exclusivamente em nome de Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/MT 

16.691-A. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 21 de novembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002637-30.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIANA KRAJEWSKI (EXECUTADO)

MARCIO GOMES MORO (EXECUTADO)

MUTUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002637-30.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: MUTUM COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA - ME, MARCIO GOMES MORO, MARIA ELIANA 

KRAJEWSKI Vistos, etc. Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código 

de Processo Civil, cite-se a parte Executada para os atos desta ação, a 

fim de que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. Fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, 

“caput”, e § 1°, do CPC). Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, 

proceda ao oficial de justiça à penhora de tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura 

do respectivo auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, 

bem como o respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel. Em não 

sendo localizados bens passíveis de penhora da parte Executada, 

intime-se a parte Exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, bem como o Executado para, querendo, em igual prazo, indicar 

outros bens sobre os quais lhe será menos onerosa e não trará prejuízo 

ao credor, na forma do art. 829, §2º, do NCPC. Intime-se a parte 

Exequente para recolher as custas de diligência do oficial de justiça no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não cumprimento de mandado. O 

cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 21 de novembro de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002691-93.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA DA LUZ MORISSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002691-93.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: RENATA DA LUZ 

MORISSO Vistos, etc. Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de 

Processo Civil, cite-se a parte Executada para os atos desta ação, a fim 

de que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. Fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, 

“caput”, e § 1°, do CPC). Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, 

proceda ao oficial de justiça à penhora de tantos bens quantos bastem 
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para garantir a execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura 

do respectivo auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, 

bem como o respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel. Em não 

sendo localizados bens passíveis de penhora da parte Executada, 

intime-se a parte Exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias. Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de diligência do 

oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não 

cumprimento de mandado. O cumprimento da diligência realizar-se-á na 

forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. Postergo a análise 

do pedido de penhora via Sistema Bacenjud, mormente pela necessidade 

de se aguardar a citação da parte ré, possibilitando-se o pagamento 

espontâneo do débito. Defiro a expedição de certidão premonitória, nos 

moldes do art. 828 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 21 de novembro de 2018. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002509-10.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL STEVAN BIBERG DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002509-10.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL EXECUTADO: GABRIEL STEVAN BIBERG DE OLIVEIRA 

Vistos, etc. Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de Processo 

Civil, cite-se a parte Executada para os atos desta ação, a fim de que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, “caput”, e § 

1°, do CPC). Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, proceda ao 

oficial de justiça à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura do respectivo 

auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, bem como o 

respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel. Em não sendo 

localizados bens passíveis de penhora da parte Executada, intime-se a 

parte Exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se 

a parte Exequente para recolher as custas de diligência do oficial de 

justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não cumprimento de 

mandado. O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil. Postergo a análise do pedido de 

penhora via Sistema Bacenjud, mormente pela necessidade de se 

aguardar a citação da parte Ré, possibilitando-se o pagamento 

espontâneo do débito. Defiro a expedição de certidão premonitória, nos 

moldes do art. 828 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de novembro de 2018. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002798-40.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO MARTINAZZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002798-40.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA EXECUTADO: PAULO ROBERTO MARTINAZZO Vistos, 

etc. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de 

Coisa Incerta, cuja escolha cabe ao Exequente. Cite-se a parte Executada 

para que satisfaça a obrigação disposta na exordial no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 811 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Fixo, ainda, multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso no 

cumprimento da obrigação, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos 

termos do artigo 806, §1º, do Código de Processo Civil. Advirta-se que 

qualquer das partes poderá, no prazo de 15 dias, impugnar a escolha feita 

pela outra. Do mandado ou carta de citação, deverá constar ordem para 

imissão na posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem móvel 

ou imóvel, cujo cumprimento se dará de imediato, se a parte Executada 

não satisfizer a obrigação no prazo que lhe foi designado. Havendo a 

entrega da coisa, lavre-se o termo respectivo, considerando-se satisfeita 

a obrigação, prosseguindo a exe-cução tão somente para o pagamento de 

frutos ou o ressarcimento de prejuízos, se houver. Intime-se a parte 

Exequente para recolher as custas de diligência do oficial de justiça no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não cumprimento de mandado. O 

cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 27 de novembro de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002747-29.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPO LIMPO COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANE TEIXEIRA DARIO OAB - MT0018423A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT0007170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO JOSE MARTINS COSTA VELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002747-29.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: CAMPO LIMPO COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA EXECUTADO: SEBASTIAO JOSE MARTINS COSTA 

VELHO Vistos, etc. Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de 

Processo Civil, cite-se a parte Executada para os atos desta ação, a fim 

de que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. Fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, 

“caput”, e § 1°, do CPC). Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, 

proceda ao oficial de justiça à penhora de tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura 

do respectivo auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, 

bem como o respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel. Em não 

sendo localizados bens passíveis de penhora da parte Executada, 

intime-se a parte Exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias. Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de diligência do 

oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não 

cumprimento de mandado. O cumprimento da diligência realizar-se-á na 

forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. Postergo a análise 

do pedido de penhora via Sistema Bacenjud, mormente pela necessidade 

de se aguardar a citação da parte Ré, possibilitando-se o pagamento 

espontâneo do débito. Defiro a expedição de certidão premonitória, nos 

moldes do art. 828 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de novembro de 2018. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002842-59.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO JOAO TOLEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002842-59.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): JACINTO JOAO TOLEDO RÉU: GERENCIA EXECUTIVA DO INSS 

- CUIABÁ-MT Vistos, etc. Defiro a gratuidade da justiça conforme artigo 98 

do Código de processo Civil. Recebo a inicial, eis que presentes, “in status 

assertionis”, os requisitos do art. 319 c.c. o art. 320, ambos do Código de 

Processo Civil, bem como inexistentes as hipóteses do art. 330 do Manual 

de Processo Civil. Uma vez que no caso dos autos as chances de 

autocomposição (CPC art. 334, §4º) são mínimas, vez que não há 

procurador da fazenda pública nesta comarca, cite-se o réu, por carta 

precatória, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 

183 do CPC – dobro), se quiser. Após, intime-se a parte Autora para prazo 

legal apresentar impugnação, caso queira. Após, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 27 de novembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002831-30.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA CONCEICAO SANTANA 85274470106 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002831-30.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL 

LTDA. EXECUTADO: MARIA DA CONCEICAO SANTANA 85274470106 

Vistos, etc. Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de Processo 

Civil, cite-se a parte Executada para os atos desta ação, a fim de que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, “caput”, e § 

1°, do CPC). Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, proceda ao 

oficial de justiça à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura do respectivo 

auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, bem como o 

respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel. Em não sendo 

localizados bens passíveis de penhora da parte Executada, intime-se a 

parte Exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se 

a parte Exequente para recolher as custas de diligência do oficial de 

justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não cumprimento de 

mandado. O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil. Postergo a análise do pedido de 

penhora via Sistema Bacenjud, mormente pela necessidade de se 

aguardar a citação da parte Ré, possibilitando-se o pagamento 

espontâneo do débito. Defiro a expedição de certidão premonitória, nos 

moldes do art. 828 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de novembro de 2018. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55016 Nr: 2493-83.2012.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B

 Nos termos dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugnar a contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 28701 Nr: 1655-87.2005.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Heintze, Marcia Andreia Martins Heintze

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Osmar Gruber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA FILHO - OAB:85290, Mauricio 

Teixeira da Silva Matias - OAB:MT 17.348-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 PARCIALMENTE PROCEDENTE Ação de Resolução Contratual com Perdas 

e Danos, para fins de:DETERMINAR a reintegração de posse da área do 

imóvel denominado Lote Rural n.em favor dos Autores; DEFERIR a 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, com diante do exposto 

nesta; devendo o Requerido ser intimado para no prazo de 30 (trinta) dias 

proceder com a desocupação da área, sob pena de reintegração 

forçada,DETERMINAR a condenação do Requerido em perdas e danos, as 

quais arbitro o arrendamento em 7 (sete) sacas de soja por hectare 

cultivável por safra;DETERMINAR a retenção dos valores depositados pelo 

Requerido a título de arras compensatórias, ;IMPROCEDER o pedido 

relativo as perdas e danos dos itens “2” e “3” do pacto contratual.Ante a 

sucumbência maior da parte Requerida determino a condenação desta em 

custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do 

valor da condenação em favor somente dos Advogados Cesar Roberto 

Boni e Maurício Teixeira da Silva,PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

RECONVENÇÃO na Ação de Resolução Contratual com Perdas e Danos 

c.c. Pedido Liminar de Reintegração de Posse, para fins de:DETERMINAR 

que os Autores restituam ao Requerido a quantia de 2.176 (dois mil cento 

e setenta e seis) sacas de soja;DETERMINO sejam compensadas as 

sacas de soja devolvidas a título de reconvenção, com aquelas devidas a 

título de arrendamento;IMPROCEDER o pedido de devolução de R$ 69.500, 

00 (sessenta e nove mil e quinhentos reais) a título de arras;IMPROCEDER 

o pedido de retenção do imóvel até o pagamento dos valores 

dispendidos.Ante a sucumbência recíproca, condeno os Autores ao 

pagamento de 50% das custas e a parte Requerida ao pagamento dos 

outros 50%, condeno os Autores a pagar aos causídicos da parte 

Requerida 10% do valor da condenação e o Requerido ao pagamento de 

10% do valor pago a título de Arras Confirmatórias, devidamente 

corrigidos pelo INPC, em favor dos advogados dos Requerentes, somente 

Cesar Roberto Boni e Maurício Teixeira da Silva Matias, bem como intime 

TODOS os advogados da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70703 Nr: 3201-36.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Geovani Poletto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para 

manifestar-se sobre a petição de fl. 100, em 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110158 Nr: 6028-44.2017.811.0086
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ávida Construtora e Incorporadora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), 

nos termos dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugná-la(s) no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78531 Nr: 1831-51.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Norte Transportes Ltda, VALDIR 

RUELIS, ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115902 Nr: 1784-38.2018.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Refrigeração Urso Polar Ltda - ME, Joseli 

Cristina Mendes Shiquematsu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Exequente para que providencie o 

pagamento da complementação da diligência do Oficial de Justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no valor de R$ 125,00 a ser depositado nos autos via 

C P D  n o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao em 

favor do Oficial de Justiça Ricardo Antônio Vieira, comprovando o 

pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108639 Nr: 5294-93.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Denilson Theves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52419 Nr: 3434-67.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Zanichelli Junior, Adair Zvetz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, acerca da 

devolução da Carta Precatória sem cumprimento de fls. 101, bem como 

das certidões de fls. 102 e 96, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100865 Nr: 716-87.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALQUIRIA DE SOUZA, João Evangelista 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que, embora devidamente citados, decorreu in albis 

o prazo para manifestação dos requeridos, razão pela qual, nos termos do 

artigo 1.209 da CNGC, ABRO VISTAS DESTES AUTOS À PARTE AUTORA, 

para que requeira o que entender de direito, bem como PROVIDÊNCIE A 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA para que o mesmo proceda com os 

demais atos executórios, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73295 Nr: 1811-94.2013.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Rocha Brugnolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Equilibrio Industria Quimica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 276/287 foi interposto 

tempestivamente, razão pela qual ABRO VISTA deste autos a parte 

embargada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84711 Nr: 1815-63.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casa dos Pneus Ltda, Enio Tadeu Sfredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENNIG COM. DE MADEIRAS E MAT DE 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que promova o devido 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 654 Nr: 10-42.1996.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Levi Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco da Silva Cavalcante, 

Ronaldo M. Baldan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:MT 4651

 Certifico e dou fé que DECORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO 

PROCESSUAL, em razão de que abro vistas dos autos à exequente para 

manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias – art. 1.238-CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27391 Nr: 407-86.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGP, EdGP, RLdGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Verci Moleta - OAB:MT 3.533-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejair Roberto Liu Junior - 

OAB:MT-10.777, João Clóvis Antoniacomi - OAB:MT- 3407

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que promova o devido 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101410 Nr: 1077-07.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Martinazzo, ALESSANDRA 

CRISTIANE SCHIEFELBEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pela Banco John Deere 

S.A. em desfavor de Paulo Roberto Martinazzo e Alessandra Cristiane 

Schiefelbein.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 57/59, as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 57/59 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme constou no acordo.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83648 Nr: 1195-51.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agropecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edezio Cassimiro de Oliveira, Elizete Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Mutum Agro Pecuária S.A. 

em desfavor de Edézio Cassimiro de Oliveira e Elizete Barbosa.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 153/156, as partes 

apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 153/156 para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, c.c. o 

artigo 924, III, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme constou no acordo.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

P. I. C.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002690-11.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROMENIQUE ROMAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA ROCHA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002690-11.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ROMENIQUE ROMAO DOS SANTOS REQUERIDO: ANDREIA 

ROCHA RODRIGUES Vistos, etc. A parte Requerente alega na peça 

exordial que a Requerida se encontra em lugar incerto e não sabido, de 

modo que, pugna por sua citação editalícia. Ocorre que a citação por edital 

só deve ser utilizada após o esgotamento de todas as vias possíveis de 

localização da parte, o que não ocorreu no presente caso. Assim, 

intime-se a parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias, acoste 

aos autos o endereço da parte Requerida, ou, comprovação que tentou 

localizar o seu endereço. Nesse ponto, importa consignar que a 

Associação Comercial de Nova Mutum/MT, dispõe do serviço de 

disponibilização de dados mediante a apresentação do número do 

Cadastro de Pessoa Física – CPF, notadamente o SPC Brasil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

22 de novembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002772-42.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LEONARDO MAITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002772-42.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: JOSE LEONARDO MAITO 

Vistos, etc. No que concerne a comprovação dos efeitos da mora tenho 

como ausente, uma vez que, o “Aviso de Recebimento” acostado no Id. 

16564855 informa que a correspondência não fora entregue porque o réu 

estava "ausente", de modo que, não constituído os seus efeitos. Assim, 

intime-se a parte Requerente a fim de emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para fins de comprovar se a parte Requerida fora 

devidamente notificada acerca da mora, ou que foram tomadas as 

providências devidas para tal fim, vez que o documento de Id. 16564855 

não demonstra de maneira cabal a notificação quanto à mora. O não 

cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da petição 

inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. 
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Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 27 de novembro de 

2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002730-90.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MORAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002730-90.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): MARIA MORAES DA SILVA RÉU: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM 

- MT Vistos, etc. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, em 

consonância com o art. 98, CPC. Indefiro o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de evidência formulado na exordial, mormente por 

considerar o disposto no art. 1º, parágrafo 3º da Lei n. 8.437/92. Cite-se a 

parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil, tendo em vista que se trata de direito não passível de 

composição. Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

intime-se a parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil 

de 2015. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, 

querendo, se manifestar no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito. Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 27 de novembro de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001988-65.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUACO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ALEXANDRE JOSE MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001988-65.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de CONSTRUAÇO PRESTADORA DE SERVIÇOS 

LTDA, ambos qualificados nos autos. Com a inicial, vieram os documentos 

de ID’s 14851383, 14851397, 14851409, 14851416, 14851425, 14851440, 

14851447, 14851465, 14851478, 14992744, 14992757 e 14992767. Pois 

bem. Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo 

com o que determinado o artigo 319 do Código de Processo Civil, razão 

pela qual a RECEBO a inicial. Cite-se a executada para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 107.604,69 (cento e 

sete mil seiscentos e quatro reais e sessenta e nove centavos). Concedo 

ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 

212 do Código Processual Civil. Fixo os honorários advocatícios a serem 

pagos pela parte executada no montante de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Nova Mutum-MT, 27 de novembro de 2018. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002016-33.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DA SILVA CAMPOS PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE DA SILVA CAMPOS PINHEIRO OAB - MT0019777A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR HENNIG (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002016-33.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que a autora juntou o documento de ID 14897582, em 

duplicidade com o documento de ID 14898347, o que inviabiliza a análise 

do feito. Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da 

Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a 

autora retire o documento de ID 14898347, que se encontra em duplicidade 

com o documento de ID 14897582, a fim de viabilizar sua leitura e 

possibilitar a análise do feito, com fulcro no artigo 321 do Código de 

Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 27 de novembro de 2018 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002064-89.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILCE MARTINS BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002064-89.2018.8.11.0086 Vistos. Da análise 

do feito verifico que a autora juntou o documento de ID 149948805, com 

orientação da página equivocada e ilegível, o que inviabiliza a análise do 

feito. Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da 

Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 
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organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o 

documento registrado sob o ID 14994805 com orientação da página 

correta e legível a fim de viabilizar sua leitura e possibilitar a análise do 

feito, com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum-MT, 27 de novembro de 2018 LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002096-94.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA COSTA BRAVO (EXECUTADO)

MARCIA COSTA BRAVO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002096-94.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou o documento de ID 15066128, em 

duplicidade com o documento de ID 15066152, o que inviabiliza a análise 

do feito. Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da 

Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor retire o documento de ID 15066128, que se encontra em duplicidade 

com o documento de ID 15066152, a fim de possibilitar a análise do feito, 

com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum-MT, 27 de novembro de 2018 LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002100-34.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILCIMARA APARECIDA DO PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002100-34.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE 

DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de NILCIMARA 

APARECIDA DO PRADO, ambos qualificados nos autos. Com a inicial, 

vieram os documentos de ID’s 15077215, 15077225, 15077236, 15077241, 

15077257, 15077262, 15077271, 15077286, 15077294 e 15240880 . Pois 

bem. Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo 

com o que determinado o artigo 319 do Código de Processo Civil, razão 

pela qual a RECEBO a inicial. Cite-se a executada para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 10.192,01 (dez mil cento 

e noventa e dois reais e um centavo). Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os 

benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 212 do Código Processual 

Civil. Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada 

no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Nova Mutum-MT, 27 de novembro de 2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002106-41.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA GONCALVES DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002106-41.2018.8.11.0086 Vistos. Recebo a 

inicial, eis que a primeira vista se mostra de acordo com os requisitos 

legais contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Oficie-se à COOPERATIVA, para que 

informe possível ativo financeiro em nome de ANTONIO SANTOS 

NASCIMENTO. Com a vinda das informações, dê-se vista dos autos ao 

representante do Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 27 

de novembro de 2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002108-11.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HELTER FERRABOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002108-11.2018.8.11.0086 Vistos. Da análise 

do feito verifico que a autora juntou o documento de ID 15083902, com 

orientação da página equivocada e ilegível, o que inviabiliza a análise do 
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feito. Ademais, não juntou aos autos documentos que comprovem 

mediante escritura pública a renúncia dos demais herdeiros da de cujus. 

Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da 

Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o 

documento registrado sob o ID 15083902 com orientação da página 

correta e legível a fim de viabilizar sua leitura e possibilitar a análise do 

feito, bem como apresentar documentos que comprovem a renúncia dos 

demais herdeiros da de cujus, com fulcro no artigo 321 do Código de 

Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 27 de novembro de 2018. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002638-15.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (AUTOR(A))

RENATO ALVES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT0007170A (ADVOGADO(A))

EDIVANE TEIXEIRA DARIO OAB - MT0018423A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JABER FELIPE DE QUADROS SILVA (RÉU)

ANTONIO BERTAO (RÉU)

FERNANDA BENAR BERTAO SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002638-15.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO PAULIANA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

proposta por RENATO ALVES DE FREITAS e RAFAEL PIVA BATTAGLINI 

em face de JABER FELIPE DE QUADROS SILVA, FERNANDA BENAR 

BERTÃO DA SILVA e ANTÔNIO BERTÃO, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Em sede liminar, formularam requerimento para que fosse 

concedida a tutela de urgência, para bloqueio da matricula do imóvel, 

mediante averbação à margem da matricula do imóvel registrado sob o nº 

923 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT, fazendo 

constar que até o julgamento da presente ação o bem não poderá ser 

onerado, gravado, constrito, alienado ou transferido por qualquer meio. 

Com a inicial, vieram os documentos registrados sob os ID’s nº 16234008, 

16234010, 16234014, 16234022, 16234034, 16234096, 16234099, 

16234111, 16234115, 16234131, 16234138 e 16234150. Foi proferida 

decisão nos autos conforme ID nº 16597440, na qual foi determinada a 

retificação do valor da causa, bem como deferida a tutela de urgência 

pretendida para bloqueio da matrícula nº 923 do Cartório de Registro de 

Imóveis – CRI de Nova Mutum/MT, o qual é objeto da suposta fraude contra 

credores, posto que objeto de dação em pagamento para o Sr. Antônio 

Bertão (sogro do requerido Jaber Felipe de Quadros Silva), por preço 

aparentemente vil, qual seja, R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Aportou aos 

autos petição do autor, registrada sob o ID nº 16688682, com os 

documentos registrados sob os ID’s nº 16688683, 16688684, 16688685, 

16688686 e 16688688. No citado petitório, o autor relata que visando dar 

efetividade à medida, diligenciaram junto ao Cartório de Registro de Imóveis 

de Nova Mutum/MT para atualização das informações referentes ao 

imóvel, oportunidade em que descobriram que a matrícula nº 923, fora 

encerrada, abrindo-se no lugar a matrícula nº 19.050, do mesmo imóvel, no 

mesmo cartório, sendo que tal fato se deu para registro do 

georreferenciamento. Do mesmo modo, informou que no dia 06/11/2018 foi 

registrada mediante nº R.01/19050 as margens da matrícula do imóvel ao 

patrimônio de pessoa jurídica da qual o terceiro é sócio, de modo que a 

incorporação foi feita pelo mesmo valor irrisório de R$ 70.000,00 (setenta 

mil reais). Sustenta que após a obtenção da certidão da matricula nº 

19.050, foi que conseguiram descobrir que o imóvel havia sido 

incorporada a empresa R. A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.017.401/0001-00, 

com sede na Avenida Brasil, 270, Sala 8, Centro, Sorriso/MT, CEP 

78.890-000. Assim, pugnou pela inclusão da pessoa jurídica R. A. 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA no polo passivo da demanda, 

bem como a desconsideração da personalidade jurídica desta, a fim de 

alcançar o bem fraudulentamente desviado do patrimônio do primeiro 

requerido e segunda requerida, pelo terceiro requerido. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, antes da 

apreciação dos pedidos registrados sob o ID nº 16688682, entendo que 

deve ser incluída no polo passivo da demanda a Sra. Edemil Bernar 

Bertão. Explico. O autor pretende que seja declarada a anulabilidade do 

negócio jurídico praticado entre Jaber Felipe de Quadros Silva e Fernanda 

Benar Bertão Silva e Antônio Bertão e Edemil Benar Bertão, o qual 

culminou na dação em pagamento do imóvel objeto da antiga matricula 923, 

atual matricula 19.050, pelo preço vil de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), 

de modo que o imóvel teria valor de mercado de R$ 2.082.000,00 (dois 

milhões e oitenta e dois mil reais), bem como que tal imóvel teria sido 

incorporado por Antônio Bertão à pessoa jurídica de direito privado R. A. 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pugnando também pela 

anulabilidade do citado negócio jurídico, em virtude da fraude contra 

credores. Importante consignar que se tem no feito dois negócios jurídicos 

realizados, dos quais o autor pretende a anulabilidade em decorrência da 

fraude contra credores, de modo que o primeiro negócio jurídico a ser 

anulado refere-se a: a) Dação em pagamento do imóvel registrado sob a 

matricula nº 923 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum por 

Jaber Felipe de Quadros Silva e Fernanda Benar Bertão Silva à Antônio 

Bertão casado em Comunhão Universal de Bens com Edemil Benar Bertão, 

cujo registro consta da averbação “R.10/923” realizada em 28 de março 

de 2016, às margens da citada matrícula; Ato contínuo, a matrícula foi 

encerrada, abrindo-se nova matrícula registrada sob o nº 19.050 do 

Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT, sendo que a abertura 

da citada matrícula se deu em virtude do georreferenciamento, ocasião em 

que constam como proprietários Antônio Bertão e Edemil Benar Bertão, os 

quais são casados em Comunhão Universal de Bens. Em seguida, deu 

ensejo ao segundo negócio jurídico a ser anulável por fraude contra 

credores, qual seja: b) Incorporação do imóvel registrado sob a matrícula 

nº 19.050 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT ao capital 

da pessoa jurídica de direito privado R. A. EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, da qual o requerido Antônio Bertão é sócio; Desse 

modo, considerando que após a dação em pagamento do bem por Jaber 

Felipe de Quadros Silva e Fernanda Benar Bertão Silva à Antônio Bertão, 

este passou a integrar o patrimônio também de Edemil Benar Bertão, posto 

que casada em regime de comunhão universal de bens com Antônio 

Bertão, tanto que a nova matrícula aberta sob o nº 19.050 do Cartório de 

Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT, fez constar como proprietários 

Antônio Bertão e Edemil Benar Bertão, entendo que há litisconsórcio 

necessário da Sra. Edemil Benar Bertão para integrar a lide, conforme 

disposto no artigo 114 do Código de Processo Civil, isso porque eventual 

procedência da ação com a anulabilidade do negócio jurídico, irá atingir o 

patrimônio desta. Transcrevo o citado dispositivo: “Art. 114. O 

litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela 

natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença 

depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.” Desse modo, 

considerando a emenda à inicial, bem como os fatos novos que aportaram 

aos autos no petitório registrado sob o ID nº 16688682, alterando-se 
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parcialmente os pedidos de mérito da demanda, determino a emenda à 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que o autor inclua a litisconsorte 

necessária Edemil Benar Bertão no polo passivo da lide, em observância 

aos artigos 114 e 321 do Código de Processo Civil. Com a emenda à inicial, 

retornem os autos imediatamente conclusos para apreciação dos demais 

pedidos nos autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Mutum/MT, 27 de novembro de 2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002234-61.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CHRISTIANO TREVISAN SANZOVO OAB - PR47051 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIELI GOMES ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002234-61.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BR 

CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em face de 

JUCIELI GOMES ROSA, ambos qualificados nos autos. Com a inicial, vieram 

os documentos de ID’s 15305988, 15306435, 15306438, 15306440, 

15306445, 15306448, 15306453, 15306455, 15306506, 15306507, 

15306508, 15306510, 15306511 e 15439210. Pois bem. Compulsando os 

autos nota-se que a presente inicial está de acordo com o que 

determinado o artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela qual a 

RECEBO a inicial. Cite-se a executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da quantia de R$ 5.226,36 (cinco mil duzentos e vinte 

e seis reais e trinta e seis centavos). Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os 

benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 212 do Código Processual 

Civil. Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada 

no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Nova Mutum-MT, 27 de novembro de 2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002266-66.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON JOSE VIGOLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002266-66.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou os documentos de ID’s 15422757 e 

15422759, com orientação das páginas equivocadas, o que inviabiliza a 

análise do feito. Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no 

artigo 32 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, é de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização de documentos de forma a facilitar o exame dos autos. 

Senão, vejamos: “Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitais ou digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor apresente os documentos registrados sob o ID’s 15422757 e 

15422759 com orientação de pagina correta, a fim de viabilizar sua leitura, 

com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum-MT, 27 de novembro de 2018 LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002263-14.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY SIQUEIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002263-14.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou os documentos de ID’s 15349655 e 

15690708, em duplicidade com os documentos de ID’s 15376442 e 

15690701, bem como juntou os documentos de ID’s 15376965 e 15376970 

com orientação de página equivocada, o que inviabiliza a análise do feito. 

Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da 

Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 
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determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor retire os documentos de ID’s 15349655 e 15690708, que se 

encontram em duplicidade com os documentos de ID’s 15376442 e 

15690701, e apresente os documentos de ID’s 15376965 e 15376970 com 

orientação de página correta, a fim de possibilitar a análise do feito, com 

fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum-MT, 27 de novembro de 2018 LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002189-57.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANO ABILIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR SULZBACHER (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002189-57.2018.8.11.0086 Vistos. Intime-se o 

requerente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias para trazer 

aos autos documentos que comprovem a localização do requerido, como 

também o pagamento das custas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do artigo 321, paragrafo único, do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum-MT, 27 de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32384 Nr: 1995-94.2006.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Kara José Neto, Lucrécia Soni Kara José, Ary 

Kara José, Maria de Fátima Jorge Kater Kara José, Rubens Kara José, 

Newton Kara Jose, Lidia Cotait Kara Jose

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Karl Erich Johannes Schwabe, Erika 

Henni Wilma Schwabe, Ecko Elso Ewald Helmut Schwabe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauro Bianchini 

Fernandes - OAB:MT 3225, Marcel Alexandre Lopes - 

OAB:6454/MT, Marcelo Kara José - OAB:12.956/MT, Salvador 

Pompeu de Barros Filho - OAB:MT 5.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar as partes, por seus advogados, para manifestar-se 

sobre a proposta de honorários periciais apresentada às fls. 2258/2260, 

em 5 (cinco) dias, conforme artigo 465, §3º, NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90583 Nr: 302-26.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DUARTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 72/73, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114450 Nr: 993-69.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESTADORA DE SERVIÇOS SIÃO LTDA ME, 

Divino Aparecido Fernandes de Almeida, REGINA SEBASTIANA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 53, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101306 Nr: 989-66.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Luiz Copetti, Sebaldo Keller, Luiz 

Capocci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:MT 

5.238, Osmar Schneider - OAB:MT 2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amélia de Bortoli Keller - 

OAB:OAB/RS 60.819, Andrei Ricardo Zucolotto - OAB:OAB/RS 

104.123, Elisa de Bortoli Keller Ceolin - OAB:OAB/RS 87.110, 

Jucelaine Maria Zucolotto Keller - OAB:OAB/RS 57243, Paula 

Siebeneichler Rocha Martini - OAB:OAB/RS 69.036, ROGERIO DE 

BORTOLI KELLER - OAB:29238

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 505, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74223 Nr: 2746-37.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Patricio Piazza, Antonio Mario 

Piazza, João Pedro Piazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 94, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86940 Nr: 3042-88.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Transportes Ltda, Bolivar Borges 

Machado, Marivone de Almeida Greff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 101, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74333 Nr: 2858-06.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Borges Machado, Marivone de Almeida 

Greff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilario Schiefelbein - 

OAB:MT 12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 206/208 , 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97266 Nr: 4624-89.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Método Desenvolvimento Urbano e 

Empreendimentos Imobiliários Ltda, Maria Odete de Oliveira Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 77, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79828 Nr: 2978-15.2014.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Alberto Della Mea, Cristiane da Costa Della 

Mea

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Equilibrio Industria Quimica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins 

de: i.RECONHECER a aplicação da multa de 10%, o que é equivalente a 

3.115 (três mil, cento e quinze) sacas de milho de 60kg cada, a ser 

somado ao valor devido, qual seja, 31.150 (trinta e um mil, cento e 

cinquenta) sacas de milho de 60kg cada, restando consolidado o saldo 

devedor total em 34.265 (trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco) 

sacas de milho de 60kg cada; ii.RECONHECER a entrega pelos 

embargantes à embargada do montante de 21.495 (vinte e um mil, 

quatrocentos e noventa e cinco) sacas de milho de 60kg cada, conforme 

documentos de fls. 41/61, perfazendo a quantia de 12.770 (doze mil, 

setecentos e setenta) sacas de milho de 60kg cada, sem contar as sacas 

de milho objeto do arresto dos autos de nº 2537-34.2014.811.0086 – 

Código 79321;Deduzindo-se o montante objeto do arresto nos autos de nº 

2537-34.2014.811.0086 – Código 79321, qual seja, 8.123 (oito mil, cento e 

vinte e três) sacas de milho de 60kg cada, resta um saldo devedor atual 

de 4.647 (quatro mil, seiscentos e quarenta e sete) sacas de milho de 

60kg cada.iii.AFASTAR a alegação de iliquidez da Cédula de Produto Rural 

– CPR, em virtude de que a alteração da quantidade devida somente se 

deu em virtude de terem os embargantes entregue algumas cargas de 

milho no armazém da embargada, bem como em virtude do arresto 

efetuado nos autos de nº 2537-34.2014.811.0086 – Código 

79321.iv.AFASTAR as alegações de que a inadimplência se deu por culpa 

da embargada, em virtude da ausência de provas.Ante a sucumbência 

recíproca das partes, condeno os embargantes e a embargada ao 

pagamento das custas processuais, na proporção de 70% (setenta por 

cento) para o embargante, e 30% (trinta por cento) para os embargados, 

nos termos do art. 86, “caput”, do Código de Processo Civil. Honorários 

sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação, sendo 

que a teor art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, promovo 

a distribuição da sucumbência.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 3004 Nr: 14-50.1994.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lotário Heller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Tadeu Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliseu Eduardo Dallagnol - 

OAB:MT 2.814, Luiz Emidio Dantas Junior - OAB:7400-MT, Sabino 

Dallagnol Neto - OAB:7.727-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dorival de Mattos - 

OAB:MT 13.477-A

 Vistos.

A decisão de fls. 240/244 foi publicada no DJE no dia 07/11/2018, 

iniciando-se a contagem do prazo no próximo dia útil subsequente, qual 

seja, 08/11/2018.

Assim, considerando que os autos se encontravam em carga para o 

advogado Luis Felipe Lammel no dia 07/11/2018, bem como com o 

advogado Vinicius Pereira Muller do dia 07/11/2018 a dia 09/11/2018 e do 

dia 13/11/2018 a dia 21/11/2018, restituo o prazo para a parte requerida 

se manifestar sobra a decisão de fls. 240/244.

Desse modo, ante a restituição do prazo, considero tempestivos os 

embargos de declaração de fls. 278/283, motivo pelo qual os recebo, em 

eu feito interruptivo, consoante preceitua o art. 1.026 do Código de 

Processo Civil.

Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento do conteúdo da decisão atacada, 

intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões nos autos 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79539 Nr: 2706-21.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Equilibrio Industria Quimica Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Alberto Della Mea, Cristiane da Costa 

Della Mea

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste acerca da certidão de fl. 137, informando o endereço dos 

executados, bem como requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71332 Nr: 3865-67.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Xavier Pivetta, Rui Cesar Costa Balan, 

Jorge Dalla Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594

 Vistos.

Tendo em vista a impugnação aos honorários periciais apresentada à fl. 

1008/1011, intime-se o perito nomeado para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifeste acerca desta.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79321 Nr: 2537-34.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Alberto Della Mea, Cristiane da Costa 

Della Mea

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por LUIS FELIPE 

LAMMEL em face da LEONARDO ALBERTO DELLA MEA e CRISTIANE DA 

COSTA DELLA MEA, todos devidamente qualificados nos autos, visando o 

recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na 

sentença de fls. 286/290 e ratificado pelo acórdão de fls. 332/338, no 

percentual de 15% sobre o valor da causa.

 À fl. 345, recebido o cumprimento de sentença.

 Após o decurso do prazo sem o respectivo pagamento do débito, restou 

deferido o pedido de penhora online de valores nas contas dos 

executados, ocasião em que restou positiva a penhora no montante de R$ 

18.790,75 (dezoito mil, setecentos e noventa reais e setenta e cinco 

centavos), conforme minuta de fls. 357/358, bem como a restrição de um 

veículo Honda/XR 200R, placa JYK8708, via sistema Renajud, conforme fl. 

359.

Devidamente intimados, os executados não apresentaram impugnação à 

penhora, conforme certidão de fl. 363.

 À fl. 360, o exequente pugnou pelo levantamento dos valores 

penhorados.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relato.

 Decido.

 Considerando o decurso de prazo para impugnação à penhora, proceda a 

Sra. Gestora os atos necessários à liberação dos valores penhorados às 

fls. 357/358 em favor do exequente Luis Felipe Lammel, na conta 

informada à fl. 360.

 No mais, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe nos autos a localização do bem cuja restrição foi inserida junto ao 

Sistema Renajud à fl. 359, com o fito de efetivar a penhora do bem, sob 

pena de baixa na restrição.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73297 Nr: 1813-64.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Luiz de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:150060, Pasquali 

Parise e Gasparini Junior - OAB:SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da suspensão 

deferida às fls. 91, razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que 

promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000845-75.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA (REQUERENTE)
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CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000845-75.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 33.027,77 ESPÉCIE: 

[CHEQUE]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA Endereço: 

Avenida Maranhão, 817, N, Distrito Industrial, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 Nome: CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA 

Endereço: Rua dos Anturios, 3242W, Distrito Industrial Sul, NOVA MUTUM 

- MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: DANIEL LUIS 

NASCIMENTO MOURA - MT0016604A, THIAGO PERTILE BORDA - 

MT0021017A ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: DANIEL LUIS 

NASCIMENTO MOURA - MT0016604A, THIAGO PERTILE BORDA - 

MT0021017A POLO PASSIVO: Nome: MOISES FERREIRA DE OLIVEIRA 

Endereço: Av. Perimetral das Samambaias, 3220-W, Quadra Lote 03, 

Industrial Sul, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): 

CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA e outros Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de 

Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 

51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 30/01/2019 Hora: 17:30 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 27 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010429-47.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANAY MACHADO DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010429-47.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 1.442,25 ESPÉCIE: 

[INADIMPLEMENTO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: GILBERTO PADILHA - EPP Endereço: Avenida PERIMETRAL DA 

SAMABAIAS, 419, PERIMETRAL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: MARIA LUIZA GONCALES SANTOS - 

MT21741/O POLO PASSIVO: Nome: ELIANAY MACHADO DE CARVALHO 

Endereço: Rua dos Girassóis, 924-W, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 Senhor(a): GILBERTO PADILHA - EPP Pelo presente, extraído 

dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação 

designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 

Data: 31/01/2019 Hora: 13:30 , a ser realizada na sede do juízo, no 

endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 27 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010387-66.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MENIN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NASA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010387-66.2015.8.11.0086 Valor da causa: R$ 6.893,50 ESPÉCIE: 

[DIREITO CIVIL, INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MENIN & CIA LTDA - ME 

Endereço: Avenida PERIMETRAL JOSÉ APARECIDO RIBEIRO, 2451 S, 

LOTEAMENTO AGROINDUSTRIAL HILDA STRENGER RIBEIRO, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: JONAS 

HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - MT0015530A POLO PASSIVO: Nome: 

NASA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME Endereço: AVENIDA 

INDUSTRIAL, 1325, Anexo ao Posto Locatelli, BR 163, KM 119, PARQUE 

INDUSTRIAL VETORASSO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78746-010 

Senhor(a): MENIN & CIA LTDA - ME Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

31/01/2019 Hora: 14:30 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 27 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-83.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON VICENTE CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000202-83.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.229,23 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EVERTON VICENTE 

CHAGAS Endereço: rua das mamonas, 13, quadra 03, edelmina marcheti, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - MT0013333A-O Senhor(a): EVERTON VICENTE 

CHAGAS Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 31/01/2019 Hora: 

15:30 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 27 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-95.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANDOIR VALTER SCHEUERMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA (REQUERIDO)

ALVANI MANOEL LAURINDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

Processo n. 1000531-95.2018.8.11.0086 - Pje. L. Apolo 1011010. Vistos, 

etc. De início, considerando os motivos declinados no petitório de Id. 

16540304, REDESIGNO a audiência anteriormente agendada para o dia 

10.12.2018 às 15:30 horas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 27 de 

novembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-95.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANDOIR VALTER SCHEUERMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA (REQUERIDO)

ALVANI MANOEL LAURINDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000531-95.2018.8.11.0086 - Pje. L. Apolo 1011010. Vistos, 

etc. De início, considerando os motivos declinados no petitório de Id. 

16540304, REDESIGNO a audiência anteriormente agendada para o dia 

10.12.2018 às 15:30 horas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 27 de 

novembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-28.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO AMARAL AVELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000583-28.2017.8.11.0086. REQUERENTE: FRANCISCO AMARAL 

AVELINO REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação, Id. 12738597, e por sua vez o 

Requerente impugnou – Id. 12762214. Das preliminares. De inépcia da 

inicial Previamente, julgo pelo afastamento da preliminar de inépcia da 

inicial pela não apresentação de documento indispensável à propositura 

da ação, uma vez que preenche os requisitos do artigo 319, II do NCPC. 

Quanto a impossibilidade do deferimento da assistência judiciária gratuita, 

por falta de juntada de comprovantes de renda, entendo desnecessária, 

tendo em vista que a parte juntou aos autos Declaração de 

Hipossuficiência. No mais, o § 3º do artigo 99 do NCPC, assim dispõe: 

“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”. Neste sentido: “Quando o 

requerimento de concessão da gratuidade da justiça é formulado por 

pessoa natural, não se exige a juntada de documentos, como extratos 

bancários, instrumentos de protesto, comprovante do recebimento de 

seguro desemprego etc., sendo suficiente a afirmação, que goza da 

presunção juris tantum da sua veracidade, cabendo à parte contrária 

produzir prova em sentido contrário, arguindo a indevida concessão do 

benefício de gratuidade de justiça como matéria preliminar (inciso XIII do 

art. 337), se o requerimento foi formulado pelo autor na petição inicial.” 

(Misael Montenegro Filho, Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª 

Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2016, pág. 112) Portanto, rejeito a 

preliminar arguida, e passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Reparação 

por Danos, proposta por Francisco Amaral Avelino em desfavor de 

Embratel TVSAT Telecomunicações S.A., ambos já qualificados nos 

presentes autos. Sustenta a parte Requerente que não possui débito 

algum com a Requerida, desconhecendo a origem da restrição imposta em 

seu nome e CPF a qual ensejou a anotação indevida nos cadastros de 

inadimplentes em 08.06.2014, no valor de R$ 109,80 e para comprovar 

anexa o extrato Crednet, emitido através de informações confidenciais, 

datado de 08.09.2017, Id. 9928364, alega ainda que esta negativação está 

lhe causando transtornos, pois não pode efetivar compras no crediário. 

Na audiência de tentativa de conciliação, datada de 17.04.2018, Id. 

12811873, restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Por sua 

vez, Id. 12738597, a parte Requerida apresentou contestação, e em sede 

de preliminar contesta pela inépcia da inicial e pela impossibilidade do 

deferimento da assistência judiciária gratuita, e no mérito, em suma pelo 

exercício regular do direito, tendo em vista a contratação através de 

“televenda” da prestação serviços referente a Claro TV (021/10126874-5) 

referente aos serviços de pacote completo Essencial Fidelidade 2013, 

contratado em 25.03.2014, e para provar anexa telas sistêmicas no 

contexto da contestação, e ainda faz pedido contraposto para que a parte 

seja compelia ao pagamento do valor de R$ 109,80, e contesta pela 

necessidade de audiência de constatação, e ao final pela improcedência 

da ação. Contudo, a parte Requerente apresentou impugnação à 

contestação, Id. 12762214, em sua totalidade, pelo fato da parte Requerida 

não trazer nenhum documento assinado pela Requerente que comprove a 

relação jurídica entre as partes, e ainda por apresentar telas sistêmicas 

das quais são provas produzidas de forma unilateral, e ao final pleiteia 

pela indenização por danos morais. Vieram os autos conclusos, evento 

15857815. Pois muito bem, pelo que evidenciam os documentos trazidos 

com a inicial, principalmente o extrato (Id. 9928364), verifica-se que de 

fato foi incluída a referida negativação pela parte Requerida. Deste modo, 

conquanto tenha a parte Requerida em contestação – Id. 12738597, 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer contrato, devidamente assinado, ou gravação de 

áudio autorizando a cobrança. Afrontando assim, os princípios que rezem 

toda relação consumerista, bem como os direitos básicos do consumidor, 

previsto no artigo 6° do CDC. Ademais em momento algum a parte 

Requerida provou que as declarações da parte Requerente são 

inverídicas. Dessa forma, prevalece o princípio da inversão do ônus da 

prova (artigo 6°, VIII, do CDC), na medida em que a parte consumidora é a 

parte vulnerável da relação jurídica, sendo assim caberia à parte 

Requerida trazer na defesa contratos/documentos/faturas que 

comprovasse o débito existente, o qual alega haver a existência de 

pendência de débito/financeiro com a parte Requerente. No mais, o artigo 

6º do CDC, em seu inciso VIII, dispõe sobre a inversão do ônus da prova: 

“São direitos básicos do consumidor: [...] VIII- a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências”. Por conseguinte, competia a parte Requerida o ônus de 

demonstrar a contratação dos serviços, bem como a prestação e a 

regularidade da cobrança efetivada. No entanto, a parte Requerida incidiu 

em responsabilidade civil, segundo disciplinado nos artigos 927 e 186 do 

Código Civil, e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Neste caso, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 719 de 1025



infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

Requerente para a referida contratação e consequentemente a indevida 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. A inserção do nome e do CPF 

da parte Requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da Requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o Requerente teve o seu crédito 

abalado. Assim, o entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é 

no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Assim diante do exposto, JULGO pelo indeferimento das preliminares 

arguidas pela parte Requerida, e, no mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso I do NCPC, pela PROCEDÊNCIA EM PARTE o pedido inicial para: a) 

DECLARAR inexistente o débito restrito em 08.06.2014 no cadastro de 

inadimplentes pela Requerida no valor de R$ 109,80 (cento e nove reais e 

oitenta centavos); e b) CONDENAR a Requerida em danos morais, no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no nome e CPF da 

Requerente, com relação ao débito discutido nestes autos, qual seja, o 

valor de R$ 109,80 (cento e nove reais e oitenta centavos). Por outro lado, 

JULGO IMPROCEDENTE o Pedido Contraposto. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do 

Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000582-43.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE FERNANDES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000582-43.2017.8.11.0086. REQUERENTE: DAYANNE FERNANDES 

SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação, Id. 12824226, e por sua vez a 

Requerente impugnou – Id. 12863186. Preliminar. Da impossibilidade do 

deferimento da assistência judiciária gratuita, por falta de juntada de 

comprovantes de renda, entendo desnecessária, tendo em vista que a 

parte juntou aos autos Declaração de Hipossuficiência. No mais, o § 3º do 

artigo 99 do NCPC, assim dispõe: “Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Neste sentido: 

“Quando o requerimento de concessão da gratuidade da justiça é 

formulado por pessoa natural, não se exige a juntada de documentos, 

como extratos bancários, instrumentos de protesto, comprovante do 

recebimento de seguro desemprego etc., sendo suficiente a afirmação, 

que goza da presunção juris tantum da sua veracidade, cabendo à parte 

contrária produzir prova em sentido contrário, arguindo a indevida 

concessão do benefício de gratuidade de justiça como matéria preliminar 

(inciso XIII do art. 337), se o requerimento foi formulado pelo autor na 

petição inicial.” (Misael Montenegro Filho, Novo Código de Processo Civil 

Comentado, 2ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2016, pág. 112) Portanto, 

rejeito a preliminar arguida, e passo ao julgamento antecipado da lide. 

Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Reparação por Danos, proposta por Dayanne Fernandes Santos em 

desfavor de Embratel TVSAT Telecomunicações S.A., ambos já 

qualificados nos presentes autos. Sustenta a parte Requerente que não 

possui débito algum com a Requerida, desconhecendo a origem da 

restrição imposta em seu nome e CPF a qual ensejou a anotação indevida 

nos cadastros de inadimplentes em 04.10.2014, no valor de R$ 79,90 

(setenta e nove reais e noventa centavos) e para comprovar anexa o 

extrato Serasa Experian - Crednet, emitido através de informações 

confidenciais, datado de 31.08.2017, Id. 9928248, alega ainda que esta 

negativação está lhe causando transtornos, pois não pode efetivar 

compras no crediário. Na audiência de tentativa de conciliação, datada de 

17.04.2018, Id. 12811562, restou infrutífera a tentativa de acordo entre as 

partes. Por sua vez, Id. 12824226, a parte Requerida apresentou 

contestação, e em sede de preliminar contesta pela impossibilidade do 

deferimento da assistência judiciária gratuita, e no mérito, em suma pelo 

exercício regular do direito, tendo em vista a contratação através de 

“televenda” da prestação serviços de TV por assinatura - contrato 

(021/07818905-0) referente aos serviços do plano PCT COMP ESSENCIAL, 

contratado em 04.12.2013, e para provar anexa telas sistêmicas no 

contexto da contestação, e ainda faz pedido contraposto para que a parte 

seja compelia ao pagamento do valor de R$ 81,79, e contesta pela 

necessidade de audiência de instrução e julgamento para o depoimento da 

Requerente, e ao final pela improcedência da ação. Contudo, a parte 

Requerente apresentou impugnação à contestação, Id. 12863186, em sua 

totalidade, pelo fato da parte Requerida não trazer nenhum documento 

assinado pela Requerente que comprove a relação jurídica entre as 

partes, e ainda por apresentar telas sistêmicas das quais são provas 

produzidas de forma unilateral, e ao final pleiteia pelo julgamento 

antecipado da lide e pela procedência da ação. Vieram os autos 

conclusos, evento 15908825. Pois muito bem, pelo que evidenciam os 

documentos trazidos com a inicial, principalmente o extrato (Id. 9928248), 

verifica-se que de fato foi incluída a referida negativação pela parte 

Requerida. Deste modo, conquanto tenha a parte Requerida em 

contestação – Id. 12824226, alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer contrato, 

devidamente assinado, ou gravação de áudio autorizando a cobrança. 

Afrontando assim, os princípios que rezem toda relação consumerista, 

bem como os direitos básicos do consumidor, previsto no artigo 6° do 

CDC. Ademais em momento algum a parte Requerida provou que as 

declarações da parte Requerente são inverídicas. Dessa forma, prevalece 

o princípio da inversão do ônus da prova (artigo 6°, VIII, do CDC), na 

medida em que a parte consumidora é a parte vulnerável da relação 

jurídica, sendo assim caberia à parte Requerida trazer na defesa 

contratos/documentos/faturas que comprovasse o débito existente, o qual 

alega haver a existência de pendência de débito/financeiro com a 

Requerente. No mais, o artigo 6º do CDC, em seu inciso VIII, dispõe sobre 

a inversão do ônus da prova: “São direitos básicos do consumidor: [...] 

VIII- a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”. Por conseguinte, competia a parte 

Requerida o ônus de demonstrar a contratação dos serviços, bem como a 

prestação e a regularidade da cobrança efetivada. No entanto, a parte 

Requerida incidiu em responsabilidade civil, segundo disciplinado nos 

artigos 927 e 186 do Código Civil, e artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Neste caso, infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da Requerente para a referida contratação e 

consequentemente a indevida inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. 

A inserção do nome e do CPF da Requerente nas entidades de proteção 

ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com 
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a diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo 

aos seus clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da 

Requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a Requerente teve 

o seu crédito abalado. Assim, o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. Entretanto, para a aplicabilidade do dano 

moral, vale registrar que inobstante a existência de outra restrição, 

conforme consta do extrato anexo, Id. 9928248, esta se deu em data 

posterior à discutida nestes autos, não podendo ser aplicada a Súmula 

385 do STJ, fazendo jus à indenização por dano moral. No entanto, a 

restrição posterior deve ser considerada para fins de arbitramento de 

condenação, conforme entendimento jurisprudencial: EMENTA: 

"RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSAO DE NOME EM ÓRGAOS DE PROTEÇAO AO CRÉDITO. DÍVIDA 

PAGA. DANO MORAL. CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

Nº 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. 1. A 

inscrição em órgão de restrição ao crédito por dívida já paga caracteriza 

ato ilícito da instituição financeira. 2. Para que não seja devida indenização 

por danos morais, a exigência da Súmula nº 385 é que a inscrição regular 

seja preexistente ou concomitante a inscrição questionada. Se a inscrição 

irregular for anterior às demais inscrições, inaplicável o enunciado do 

Superior Tribunal de Justiça. 3. A inscrição posterior pode ser 

considerada para fins de arbitramento da indenização, pois demonstra a 

contumaz inadimplência da autora. 4. O termo inicial dos juros de mora da 

indenização por danos morais é a data da fixação do valor. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO." (TJPR 10ª C.Cível, AC 882.666-6, Des. Rel. 

Nilson Mizuta, Julg. 28.06.2012 Dt. Pub. 01.08.2012, Dj 917). Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 1.000,00 (mil reais). Assim diante do exposto, JULGO 

pelo indeferimento da preliminar arguida pela parte Requerida, e, no mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC, pela PROCEDÊNCIA EM PARTE 

o pedido inicial para: a) DECLARAR inexistente o débito restrito em 

04.10.2014 no cadastro de inadimplentes pela Requerida no valor de R$ 

79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos) referente ao contrato 

0000000142609703; e b) CONDENAR a Requerida em danos morais, no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no nome e CPF da 

Requerente, com relação ao débito discutido nestes autos, qual seja, o 

valor de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos) referente ao 

contrato 0000000142609703). Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o 

Pedido Contraposto. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1000582-43.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DAYANNE 

FERNANDES SANTOS Endereço: RUA PROJETADA, 02, CASA 196, QD.G, 

LOTE11, RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE, PROHAB, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: DARGILAN BORGES 

CINTRA - MT0009150A POLO PASSIVO: Nome: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Endereço: RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

MT0014994S Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 16650186 

é tempestivo. Certifico ainda que o Recorrente requereu Assistência 

Judiciária. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a 

Parte Recorrida do recurso, para querendo, apresentar resposta escrita 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 27 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 28767 Nr: 1718-15.2005.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Adeildo Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Peças Tcnocar Ltda, José Cordeiro de 

Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do Nascimento - 

OAB:MT 13.746, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte Autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, dê andamento ao feito sob pena de, no silêncio, este Juízo reputar 

que houve desistência e/ou abandono da causa, com a consequente 

extinção do processo na forma do artigo 485, III, § 1°, do Código de 

Processo Civil.

Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40606 Nr: 3485-83.2008.811.0086

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loreni Zillmer Etges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Napoleão Henrique da Silva, Marcio Uhde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 Vistos, etc.

Defiro o pedido do Executado, fl.132, retirando o Márcio Uhde do polo 

passivo, conforme reconhece a parte Exequente à fl. 97, bem como 

exposto na r. sentença à fl. 97.

Ademais, defiro o pleito da parte Exequente à fl. 131, cumpra-se nos 

termos ali delineados.

 Após, arquivem-se os autos procedendo com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112390 Nr: 7227-04.2017.811.0086

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Augusto Soares de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, importa salientar que Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas n. 85560/2016, com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DAMANDAS REPETITIVAS-IRDR – AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

DE URV – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM OU DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – ART. 976 DO CPC 

– REPETIÇÃO DE DEMANDAS COM A MESMA CONTROVÉRSIA DE DIREITO 

E RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA – 

INCIDENTE ACOLHIDO – SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES ATÉ 

O JULGAMENTO DO INCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART.982, I do CPC. O 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR tem por função dar 

ensejo à uniformidade das decisões judiciais. Em outras palavras, é uma 

técnica de julgamento que visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal 

sobre uma questão de direito que terá caráter vinculante, para todos os 

órgãos do judiciário e para todas as ações em curso, bem como as que 

vierem a ser ajuizadas. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, 

quais sejam a efetiva repetição de processos que contenham a mesma 

controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da 

isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do 

incidente. Acolhido o IRDR e fixadas a teses a serem debatidas devem ser 

suspensos as demandas que versem sobre o tema (CPC, 982, I).” (Sem 

grifos no original).

Releva notar ainda, que consta determinação de suspensão estadual de 

todos os processos pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames 

do art. 982, I, do Código de Processo Civil.

Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o trânsito em julgado do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016 pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112387 Nr: 7224-49.2017.811.0086

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Kitagawa Amaral Adiers

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapadão do Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, importa salientar que Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas n. 85560/2016, com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DAMANDAS REPETITIVAS-IRDR – AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

DE URV – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM OU DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – ART. 976 DO CPC 

– REPETIÇÃO DE DEMANDAS COM A MESMA CONTROVÉRSIA DE DIREITO 

E RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA – 

INCIDENTE ACOLHIDO – SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES ATÉ 

O JULGAMENTO DO INCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART.982, I do CPC. O 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR tem por função dar 

ensejo à uniformidade das decisões judiciais. Em outras palavras, é uma 

técnica de julgamento que visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal 

sobre uma questão de direito que terá caráter vinculante, para todos os 

órgãos do judiciário e para todas as ações em curso, bem como as que 

vierem a ser ajuizadas. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, 

quais sejam a efetiva repetição de processos que contenham a mesma 

controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da 

isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do 

incidente. Acolhido o IRDR e fixadas a teses a serem debatidas devem ser 

suspensos as demandas que versem sobre o tema (CPC, 982, I).” (Sem 

grifos no original).

Releva notar ainda, que consta determinação de suspensão estadual de 

todos os processos pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames 

do art. 982, I, do Código de Processo Civil.

Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o trânsito em julgado do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016 pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112385 Nr: 7222-79.2017.811.0086

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Silvana Alves Gonzaga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, importa salientar que Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas n. 85560/2016, com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DAMANDAS REPETITIVAS-IRDR – AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

DE URV – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM OU DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – ART. 976 DO CPC 

– REPETIÇÃO DE DEMANDAS COM A MESMA CONTROVÉRSIA DE DIREITO 

E RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA – 

INCIDENTE ACOLHIDO – SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES ATÉ 

O JULGAMENTO DO INCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART.982, I do CPC. O 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR tem por função dar 

ensejo à uniformidade das decisões judiciais. Em outras palavras, é uma 

técnica de julgamento que visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal 

sobre uma questão de direito que terá caráter vinculante, para todos os 

órgãos do judiciário e para todas as ações em curso, bem como as que 

vierem a ser ajuizadas. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, 

quais sejam a efetiva repetição de processos que contenham a mesma 
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controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da 

isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do 

incidente. Acolhido o IRDR e fixadas a teses a serem debatidas devem ser 

suspensos as demandas que versem sobre o tema (CPC, 982, I).” (Sem 

grifos no original).

Releva notar ainda, que consta determinação de suspensão estadual de 

todos os processos pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames 

do art. 982, I, do Código de Processo Civil.

Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o trânsito em julgado do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016 pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112333 Nr: 7195-96.2017.811.0086

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Silvana Alves Gonzaga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, importa salientar que Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas n. 85560/2016, com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DAMANDAS REPETITIVAS-IRDR – AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

DE URV – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM OU DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – ART. 976 DO CPC 

– REPETIÇÃO DE DEMANDAS COM A MESMA CONTROVÉRSIA DE DIREITO 

E RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA – 

INCIDENTE ACOLHIDO – SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES ATÉ 

O JULGAMENTO DO INCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART.982, I do CPC. O 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR tem por função dar 

ensejo à uniformidade das decisões judiciais. Em outras palavras, é uma 

técnica de julgamento que visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal 

sobre uma questão de direito que terá caráter vinculante, para todos os 

órgãos do judiciário e para todas as ações em curso, bem como as que 

vierem a ser ajuizadas. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, 

quais sejam a efetiva repetição de processos que contenham a mesma 

controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da 

isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do 

incidente. Acolhido o IRDR e fixadas a teses a serem debatidas devem ser 

suspensos as demandas que versem sobre o tema (CPC, 982, I).” (Sem 

grifos no original).

Releva notar ainda, que consta determinação de suspensão estadual de 

todos os processos pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames 

do art. 982, I, do Código de Processo Civil.

Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o trânsito em julgado do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016 pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111604 Nr: 6857-25.2017.811.0086

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro de Especialidades em Saúde Ltda - ME, Letícia 

Freitas Magon Crozatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, importa salientar que o Superior Tribunal de Justiça no 

processamento dos EREsp n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 

1.692.023/MT, decidiu pela afetação destes ao julgamento do regime dos 

Recursos Repetitivos sob o n. 986, com a seguinte ementa:

“RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO 

DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, 

RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a 

afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do 

Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros 

recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 

3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do 

CPC/2015.”

Releva notar ainda, que consta determinação de suspensão nacional de 

todos os processos pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames 

do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.

Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o trânsito em julgado do Tema 

n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86566 Nr: 2857-50.2015.811.0086

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marizete Luchtemberg Hochscheidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito do Municipio de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKLAEL DANELICHEN DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:MT 17.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Larissa Rosseto - 

OAB:MT 14380, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Paula Kuster - OAB:OAB43663/PR, Sônia de Fátima da Silva 

- OAB:18.130, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente de Ação Declaratória de 

Nulidade de Ato Administrativo proposta por Marizete Luchtemberg 

Hochscheidt em desfavor do Município de Nova Mutum/MT, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins 

de:DECLARAR a nulidade do ato administrativo efetivado pelo Município de 

Nova Mutum/MT que exonerou a Requerente Marizete Luchtemberg 

Hochscheidt;DETERMINAR o pagamento à Requerente Marizete 

Luchtemberg Hochscheidt pelo Município de Nova Mutum/MT de todas as 

verbas que teria direito desde o ato de sua exoneração, que ocorreu no 

dia 30 de junho de 2015, inclusive promoções e pagamento de seus 

vencimentos a partir de seu afastamento, com juros e correção monetária 

nos seguintes termos: “[...] As condenações judiciais referentes a 

servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: 

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E. [...]” (STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - 

PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)DETERMINAR a 

reintegração da Requerente Marizete Luchtemberg Hochscheidt aos 

quadros de servidores públicos do Município de Nova Mutum/MT, no prazo 

de 30 (trinta) dias.Sem custas e honorários nos termos do art. 27 da Lei n. 

12.153/2009 c.c. o art. 55 da Lei n. 9.099/95.Sem reexame necessário, 

nos termos do art. 11 da Lei n. 12.153/2009.Após o trânsito em julgado 

desta sentença e cumprimento das providências acima determinadas, 

arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Com 

urgência.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-83.2018.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON VICENTE CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

PROCESSO n. 1000202-83.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.229,23 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EVERTON 

VICENTE CHAGAS Endereço: rua das mamonas, 13, quadra 03, edelmina 

marcheti, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT0013333A-O Senhor(a): 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Pelo presente, extraído dos autos 

da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a CITAÇÃO de Vossa 

Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 

Data: 31/01/2019 Hora: 15:30 , a ser realizada na sede do juízo, no 

endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a 

respectiva carta de preposição e demais atos constitutivos, sob pena de 

revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais NOVA MUTUM, 27 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 106400 Nr: 4078-97.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neyla Grance Martins - 

OAB:MT 25.087

 Vistos.

 Considerando o pedido formulado pelo Ministério Público que requer a 

oitiva da vítima na forma de depoimento sem dano (fl. 41), designo 

audiência de depoimento especial para o dia 06 de dezembro de 2018, às 

13h30min.

Ademais, como não foram arguidas preliminares e por verificar que não 

estão presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do 

acusado nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e 

ainda por inexistir outras questões de ordem material ou processual que 

possam impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento 

com a devida instrução processual.

Assim, designo o dia 25 de julho de 2019, às 14h00min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Para o ato da audiência de depoimento especial, intime-se também, a 

psicóloga do juízo Alessandra Cristina Salesse, a qual deverá conduzir a 

entrevista com a vítima.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 101962 Nr: 1448-68.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 Vistos.

 Tendo em vista o pedido formulado pelo Ministério Público à fl. 201 que 

requer que a oitiva das vítimas seja realizada conforme a Lei 13.431/2017, 

designo audiência de depoimento especial para o dia 05 de dezembro de 

2018, às 11h00min.

Expeça-se mandado de intimação observando os endereços informados.

Ademais, verifica-se que o Ministério Público diligenciou para encontrar o 

atual paradeiro das testemunhas arroladas, pelo que designo nova data de 

audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de julho de 2019, às 

15h30min.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113131 Nr: 356-21.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Dantas Castelo Branco, Marcos dos 

Santos Silva, Luciano Mariano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Eduardo Cesar Stefani - OAB:MT 21.681, 

Jonas Henrique Meldola da Silva - OAB:MT 15.530, Marcelino 

Santana de Oliveira Junior - OAB:MT 21.500
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 Em resumo, para fins de publicação desta sentença: JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR os réus 

Luciano Mariano da Silva; Marcos dos Santos Silva; e Fabiana Dantas 

Castelo Branco, como incursos nas penas do artigo 33, caput da Lei 

11.343/06, e os ABSOLVO da acusação quanto à prática do crime 

previsto pelo artigo 35 da mesma Lei, forte no artigo 386, VII do CPP. Vai o 

réu Luciano Mariano da Silva condenado à pena de 13 (treze) anos, 01 

(um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, e 

1315 (um mil trezentos e quinze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 

(um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, negando-lhe 

o direito de recorrer em liberdade da sentença; o réu Marcos dos Santos 

Silva resta condenado à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 

(quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 520 (quinhentos 

e vinte) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário 

mínimo vigente à época dos fatos, negando-lhe o direito de recorrer em 

liberdade da sentença, pelo que deverá ser desde logo inserido no regime 

de pena imposto nesta sentença, em execução provisória da pena, se por 

outro motivo não estiver preso; finalmente vai a ré Fabiana Dantas Castelo 

Branco condenada à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de 

reclusão em regime inicial semiaberto, e 630 (seiscentos e trinta) 

dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, concedendo-lhe o direito de recorrer em 

liberdade desta sentença. P. R. I. C..

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98473 Nr: 7627-46.2017.811.0012

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO DE BABO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO LUTA PELA TERRA NACIONAL, 

JACIEL ALVES BUENO, JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: sergio donizeti nunes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por meio da Portaria nº. 856/2018-PRES, o Presidente do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso fixou, excepcionalmente, o horário do 

expediente no dia 06 de julho de 2018 das 07h às 11h (horário de 

Cuiabá/MT).

Dessa forma, redesigno a audiência para o dia 29 de novembro de 2018, 

às 14h30min (horário de Cuiabá – MT).

Para tanto, intime-se a testemunha a ser inquirida.

Intimem-se as partes, por seus procuradores.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102148 Nr: 1623-56.2018.811.0012

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPHE PEREIRA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ALVES 

BEZERRA - OAB:22090-MT

 Vistos.

Por meio da Portaria nº. 856/2018-PRES, o Presidente do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso fixou, excepcionalmente, o horário do 

expediente no dia 06 de julho de 2018 das 07h às 11h (horário de 

Cuiabá/MT).

Dessa forma, redesigno a audiência para o dia 29 de novembro de 2018, 

às 13h45min (horário de Cuiabá – MT).

Requisite-se a testemunha ao Comando da Polícia Militar.

Cientifique-se o Ministério Público e o Advogado de Defesa.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3479 Nr: 188-53.1995.811.0012

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO VARGAS DA SILVA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSVALDO GARCIA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO CESAR DE 

TOLEDO RIBEIRO, para devolução dos autos nº 188-53.1995.811.0012, 

Protocolo 3479, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88126 Nr: 1482-71.2017.811.0012

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WARLE SOUZA DE OLIVEIRA, ANDREZA FERRAZ 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 210070.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 19/12/2018 às 10h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35031 Nr: 1104-62.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO GAGLIARDI BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se em Cartório o prazo de 30 (trinta) dias a manifestação da 

parte interessada.

Após, intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção por abandono.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39875 Nr: 642-37.2012.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEIA VON RANDOW VIEIRA DA SILVA, 

DONIZETE VIANA DA SILVA, LUZIMAR VON RANDOW VIEIRA DOS 

SANTOS, EDISON OLIVEIRA SANTOS, LUCELIA RANDOW VIEIRA, 

VANDERLEI VON RANDOW VIEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO MARCIO P. 

PINHEIRO - OAB:, CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO - 

OAB:11178/MT
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 Vistos.

Tendo em vista a penhora realizada, intime-se a parte exequente para 

requerer o que for de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 6799 Nr: 861-02.2002.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS GARÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WMARLEY LOPES FRANCO - 

OAB:3353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAFAYETTE GARCIA NOVAES 

SOBRINHO - OAB:6842/MT

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso em 

desfavor de Auto Peças Garças Ltda, ambos qualificados, visando o 

recebimento de débito apurado e inscrito em Dívida Ativa, 

consubstanciado nos títulos executivos que instruem a peça vestibular.

Em 02/07/2007, consta despacho ordenando o arquivamento do feito até 

manifestação da parte exequente.

 À fl. 120, em 06/11/2015, há manifestação do exequente requerendo a 

suspensão do feito.

 Em 21/02/2018, à fl. 127, determinou-se a intimação da parte exequente 

para manifestar-se sobre eventual prescrição intercorrente.

Em 24/07/2018, conta manifestação da parte exequente requerendo o 

prosseguimento do feito.

 É o breve relato. Fundamento e decido.

Nos termos do art. 40, §§ 2° e 4°, da Lei de Execução Fiscal, passado um 

ano da suspensão do processo, iniciou-se a contagem do prazo da 

prescrição intercorrente.

A prescrição em questão decorre de interpretação doutrinária e 

jurisprudencial, consumando-se na hipótese do processo permanecer 

paralisado por mais de 05 (cinco) anos após o arquivamento de que trata 

o artigo 40 da Lei 6.830/80.

No caso dos autos, verifico haver decorrido o prazo de prescrição 

quinquenal intercorrente, estando os autos paralisados a mais de 11 

(onze) anos.

O feito aguardou providência da parte exequente entre 02/07/2007 e 

24/07/2018, período durante o qual não diligenciou no sentido de buscar o 

endereço da parte executada ou localizar bens passíveis de penhora.

Ademais, feitas todas as intimações exigidas pela lei de execução fiscal, a 

parte exequente não demonstrou nenhuma causa de interrupção ou a 

ocorrência de qualquer suspensão da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, declaro a prescrição intercorrente da pretensão autoral e 

julgo extinta a execução, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei de Execução 

Fiscal e art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 70234 Nr: 826-85.2015.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDIMILA PINHEIRO REZENDE, ANA CLARA REZENDE 

LAFONTE, HELENA REZENDE LAFONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO NATANAEL ALVES SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 Vistos.

 Considerando-se a composição amigável e parcial do litígio em audiência 

realizada no CEJUSC, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo contido nos autos (ref. 120), fazendo seus termos 

parte integrante desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO PARCIALMENTE O MÉRITO da ação, com 

relação ao pedido de divórcio, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, 

c/c 356, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após o decurso do prazo legal, expeça-se o necessário para averbação 

do divórcio do casal.

O feito prosseguirá com relação ao pedido de guarda, alimentos e visitas.

Sem prejuízo, designo o dia 12/03/2019, às 15h45min (MT) para oitiva da 

testemunha Handerson Paulo da Cruz.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90014 Nr: 4704-48.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noberto Zeidler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucia Ines Weizenmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca Impulsiono estes 

autos com a finalidade de que seja intimado o advogado da parte autora 

que foi designada sessão de Conciliação/Mediação agendada para o dia 

06/12/2018 às 15h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT. Para realização da referida 

sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados (as).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 84546 Nr: 4467-14.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAS, EVSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verificando que houve o efetivo pagamento da obrigação, como noticiado 

pela Exequente (fl. 16), julgo extinta a execução, na forma do art. 924,II, do 

CPC.

Pagas as custas, se houver, arquivem-se em definitivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 9142 Nr: 196-50.2003.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Jair Custódio Vieira, Ademir Augusto Santana 

Vieira, Tania Maria Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Silva Parente, Espólio de Edinaldo Pedro 

Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Peter Corrêa Chartier - 

OAB:17303, Maria Leda Cruz Santos e Silva - OAB:95723-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT, Homero Amilcar Nedel - OAB:3483/MT, Mauro 

Alexandre Moleiro Pires - OAB:7443, Michel Astrolli Salazar - 

OAB:8832/MT

 Vistos, etc.

Considerando que os valores foram depositados em juízo, determino a 

expedição de alvará judicial, observando os dados bancários informados 

nos termos do acordo de fls. 2073.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 980 Nr: 1339-84.1997.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Centro America Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Martins da Silva & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT, Julio Tardin - OAB:4479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória de citação do 

requerido, a ser expedida para Comarca de Cuiabá-MT, trazendo aos 

autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 

2.7.1.1.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21739 Nr: 518-94.2008.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clelia Regina Nunes, Cleide Aparecida Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fulano de tal ( Carlini)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: George Luiz Von Holleben - 

OAB:9.299/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSIMAR LOULA 

FILHO, para devolução dos autos nº 518-94.2008.811.0044, Protocolo 

21739, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30023 Nr: 464-26.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Francisco de Carvalho, Delcy Mesquita de 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juanez José da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON BARDUCO JUNIOR - 

OAB:24167-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça da Comarca de Itapajipe - MG para 

cumprimento do mandado de citação a ser cumprido ou ofereça os meios 

para o cumprimento.

 Informo ainda que deverá a parte autora entrar em contato com a 

Comarca de Itapejipe - MG (telefone: 34 - 3424 - 2133) para proceder a 

efetuação da guia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58612 Nr: 3459-07.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loivo Winkelmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar, 

no prazo de 10 (dez) dias, o preparo da carta precatória de citação do 

requerido, a ser expedida para Comarca de Toledo - PR, trazendo aos 

autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 

2.7.1.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74299 Nr: 3291-34.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.L.RUPOLO – ME, Domingos Rupolo, Judith 

Catarina Rupolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67774 Nr: 731-22.2016.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irani de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6727 Nr: 441-32.2001.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Salviano Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gomide de Oliveira, Tereza Carasi 

Fantani, Luiz Carlos Margilardo, Virginia de Bortoli Keller Solano, Rogério 

de Bortolli Keller, Eusébio Solano Vega, Manoel Conceição Amorim, 

Arnoldo Leal de Figueiredo, Adriana Maria Menegazzo de Barros 

Michelotto, Guaporé Indústria e Comércio de Carnes Ltda, Elfredo Keller, 

Renata Lisa de Figueiredo, Paulo Alberto Michelotto, Jucelaine Maria 

Zucolotto Keller, Espólio de Isaira de Bortoli Keller, Amélia de Bortoli Keller, 

Elisa de Bortoli Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Efraim Rodrigues Gonçalves - 

OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amélia de Bortoli Keller - 

OAB:60.819, Rogério de Bortoli Keller - OAB:29238, Sérgio Tadeu 

Machado - OAB:32.048, Virginia de Bortoli Keller - OAB:53940

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76103 Nr: 391-44.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Ferreira Miguel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Maria Copetti - 

OAB:7.187/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50871 Nr: 34-06.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio da Rocha Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:219767

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso 

para tomar ciência acerca da certidão de fls. 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64159 Nr: 2414-31.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Rogoschi, Antonio de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão de fls. 67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57396 Nr: 2692-66.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. Antonio da Silva e Cia Ltda - ME, Nivaldo 

Aparecido da Silva, Antonia Aparecida de Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12560/MT, Marco Antonio A. Ribeiro - OAB:5308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão de fls. 50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10113 Nr: 875-50.2003.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ludovico Antônio Merighi, Alexandre Merighi, Gian Carlo 

Leão Preza, Fabiana Hernandes Merighi Preza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Torlim Indústria Frigorífica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Hernandes Merighi - 

OAB:9139/MT, Gian Carlo Leão Preza - OAB:8434/MT, Ludovico 

Antonio Merighi - OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR DE ASSUMPÇÃO 

FILHO - OAB:76.149 - OAB/SP, Luciana Martins Ribas - OAB:5974-B, 

Ludovico Antonio Merighi - OAB:905-A

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja INTIMADA o PATRONO da parte 

autora para proceder à retirada da Certidão de Averbação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54716 Nr: 784-71.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Piloni Ltda, Diogenes Magarinos 

Piloni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79261 Nr: 1895-85.2017.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanir Vicente da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Doebber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81672 Nr: 3121-28.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Gonçalves Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte requerida/réu para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66533 Nr: 265-28.2016.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D.L.RUPOLO – ME, Deivison Leandro Rupolo, LUNALVA 

MENDES DA SILVA JERKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:315.700/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, André de Assis Rosa - OAB:19.077-A 
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MT, André Newton de Figueiredo Castro - OAB:8392/MT, André 

Stuart Santos - OAB:OAB/MS 10637, DANIEL VICTOR FARIAS 

CASTRO - OAB:17609/O, Guilherme Frederico de Figueiredo Castro 

- OAB:10647/MS, LEONNARDO AUGUSTO DE SOUZA FURTADO DE 

MENDONÇA - OAB:14833/O, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714/B

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte requerida/réu para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 39/43 no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52991 Nr: 2205-33.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kewin Daniel Schulz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Defend Produtos e Serviços Agropecuários 

Ltda, Basf S/A, Dva Agro do Brasil - Comércio Importação e Export. de 

Insumos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT, Pablo 

Cortez Loi - OAB:11152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA FERRAIRO 

HONORIO - OAB:115461, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:9.977/MT, 

Paulo Eduardo Machado Oliveira de Barcellos - OAB:79.416/SP

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta Comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte requerida Defend 

Produtos e Serviços Agropecuários Ltda para especificar provas no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53017 Nr: 2231-31.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvim Rochteschel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Defend Produtos e Serviços Agropecuários 

Ltda, Basf S/A, Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A, Dva Agro 

do Brasil - Comércio Importação e Export. de Insumos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP, Camilla Alves Ygesca Rodrigues - 

OAB:202.196/SP, Cláudia Cristina de Oliveira Leite - OAB:200.841/SP, 

Fabio Goes Cintra - OAB:320818, Fernanda de Mesquita Teles - 

OAB:OAB/CE 11.599, Janice Terezinha Andrade da Silva - 

OAB:18192-A/MT, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:9.977/MT, 

JOSERISSE HORTENCIO DOS SANTOS MAIA ALENCAR - OAB:OAB/CE 

23981, Marcos Vinicius de Oliveira Maciel - OAB:196.784-E/SP, Pablo 

Cortez Loi - OAB:11152/MT, Paulo Eduardo Machado Oliveira de 

Barcelos - OAB:79.416/SP, Rodolfo Licurgo - OAB:10.144/CE

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta Comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte requerida Defend 

Produtos e Serviços Agropecuários Ltda para especificar provas no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56873 Nr: 2353-10.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rivail Gonçalo Palhano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT, 

Maykell Eduardo Miyazaki - OAB:9.663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR o Município de Gaúcha do Norte para que 

tome a devida ciência acerca da certidão de fl. 40.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001127-11.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CANARANA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECI DO NASCIMENTO FACO OAB - MT0014126A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO (REQUERIDO)

BERENICE CERRIZZA DE AZEVEDO (REQUERIDO)

OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO (REQUERIDO)

CARMEN LUCIA ITERNIS DE AZEVEDO (REQUERIDO)

JOSE MARCIO DE AZEVEDO (REQUERIDO)

ANTONIO ERNESTO DE AZEVEDO (REQUERIDO)

ENIO WALDIR FENGLER (REQUERIDO)

FABIA DE AZEVEDO SILVA (REQUERIDO)

JACKSON SPIERING (REQUERIDO)

SIMONE FENGLER SPIERING (REQUERIDO)

ALEX FENGLER (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE TEREZINHA MARIA FENGLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 1001127-11.2018.811.0044. Vistos, etc. Trata-se de ação 

ordinária de obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência de 

natureza antecipada ajuizada por CANARANA TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S/A e Outros em face de Espólio de Terezinha Maria Fengler e 

Outros, todos qualificados na inicial. Informam que a presente ação incide 

sobre o imóvel rural de propriedade dos requeridos, conforme matrículas 

imobiliárias números 640, 1.522, 1.984, 7.068, 14.498 e 14.792, 

devidamente registrados no cartório do registro de imóveis da comarca de 

Paranatinga-MT. Relata que é vencedora do leilão da ANEEL nº 13/2015 – 

Lote O, para implantação da faixa de servidão da linha de transmissão 

Paranatinga – Canarana, SE 230-138, com 262 KM de extensão e, 

consequentemente a implantação de todas as obras e instalações do 

empreendimento, inclusive estradas de acesso à faixa da linha, no 

perímetro interno do referido imóvel. Informa ainda que também obteve a 

licença de instalação – LI nº 66759/2017 da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA. Alega que o polígono da 

área servienda, da faixa da linha de transmissão objeto da presente ação, 

encontra-se caracterizado nas plantas topográficas que encontra-se 

acostadas aos autos. Comprova que, conseguiu junto ao requerido, 

autorização para estudos de passagem da linha de transmissão na 

Fazenda Luanna, Município de Paranatinga, onde a autora foi autorizada a 

realizar estudos topográficos e de avaliação da servidão de passagem e 

na mesma ocasião foi efetuado acordo para pagamento da indenização 

pela servidão administrativa. Informa que, nos termos das matrículas 

anexas, a Fazenda Luanna é subdividida em 02 (duas) matrículas, as de 

número 640 e 1.522 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga, as 

quais pertencem ao Espólio de Terezinha Maria Fengler. A Autora também 

realiza a instalação de torres de linha de transmissão na Fazenda Sombra 

da Mata, matriculada sob o nº 14.792 e 1.984 do CRI de Paranatinga, 

pertencente aos senhores Maria Lucia Gonçalves, Osvaldo Xavier de 

Azevedo, Antonio Ernesto de Azevedo, Berenice Carizza de Azevedo, 

José Marcio de Azevedo e Carmen Lúcia Iternis de Azevedo, 

respectivamente, propriedade esta que é ARRENDADA pelo senhor Alex 

Fengler, ora Requerido. Ocorre que no dia 08/06/2018, a Autora recebeu 

um e-mail onde informa que o Requerido, Sr. Alex, filho do Sr. Ênio Fengler, 

havia impedido que a equipe da SEPCO1 (construtora responsável pela 

instalação das torres) adentrasse na Fazenda Luanna e na Fazenda 

Sombra da Mata. Sem saber o motivo de tal impedimento, vez que o valor 

de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), acordado a título de 

indenização já havia sido pago, a Requerente entrou em contato com o Sr. 

Alex Fengler para agendar uma reunião, oportunidade que lhe foi 

informado que o impedimento de acesso as propriedades acima 

informadas se deu em razão da equipe construtora (SEPCO1) ter deixado 

um colchete (passagem do gado) aberto, e com isso houve uma mistura 

de gado entre novilhas e vacas. A Autora tentou uma solução amigável, 

solicitando por escrito três orçamentos de possíveis prejuízos 

ocasionados, mas não foi encaminhado nenhum, apenas um laudo técnico 
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de visitas, resumidamente assinado pelo veterinário Dr. Jean Paulo 

Salazar, amigo de infância e pessoal do Requerido (em anexo). Relata 

que, por tratar-se de obra pública, a Autora precisa cumprir o prazo 

estipulado no Contrato de Concessão, tendo restada frustrada, mesmo 

informando ao Sr. Alex que existe Autorização para entrar na propriedade 

para a construção da Linha de Transmissão, bem como foi indenizado pela 

servidão de passagem, possuindo, inclusive escritura pública atestando o 

acordo e que a vedação da entrada dos trabalhadores nas Fazendas 

configura ato ilegal passível de responder pelos danos ocasionados. Da 

mesma forma, entrou em contato com os proprietários da Fazenda Sombra 

da Mata, que igualmente foram indenizados pela passagem da linha de 

transmissão, no valor de R$ 14.542,17 (quatorze mil, quinhentos e vinte e 

quatro reais e dezessete centavos), conforme se comprova nas Certidões 

de Escritura Pública de Constituição de Direito Real de Servidão 

Administrativa, para Passagem da Linha de Transmissão. A propriedade 

está embargada pelo Sr. Alex que alega estar arrendando a propriedade, 

mas não apresentou qualquer documento para comprovar. Ao entrar em 

contato com os proprietários informa que de fato está arrendado e, não 

irão se envolver no imbróglio, pois o Sr. Alex paga regularmente o 

arrendamento. Contudo, não foi fornecido contrato de arrendamento para 

provar que de fato a propriedade está de posse do Requerido Alex, o que 

necessita chamar os proprietários no polo passivo da demanda para que 

expliquem o que está ocorrendo, pois, a Autora necessita efetuar os 

últimos reparos na LT para entregar a ANEEL. Ademais, o pagamento das 

indenizações pela servidão de passagem foram feitas aos proprietários. 

Ante ao embargo indevido e ilegal imposto pelo Sr. Alex para conclusão da 

obra, um representante da Autora registrou um boletim de ocorrência, 

narrando os fatos, conforme se comprova pelo documento anexo. Informa 

ainda que tem um contrato a cumprir, onde é obrigado a seguir 

rigorosamente um cronograma de obras e, caso ocorra atraso pagará 

multas altíssimas. Ademais, a conclusão da obra é de suma importância 

para o empreendimento que diga - se, é de extrema relevância e urgência 

para toda a sociedade e população da cidade que vai de Paranatinga a 

Canarana e demais municípios que serão beneficiados com o 

empreendimento. Tal atitude tem causando sérios e irreparáveis prejuízos 

ao acanhado cronograma de obras, além dos econômicos e financeiros 

que a Empresa Autora tem suportando em virtude de estar impedida de 

adentrar no imóvel para execução das tarefas que se fazem necessárias 

para a conclusão da linha de transmissão, contribuindo e provocando 

fatos danosos e muitos deles, irrecuperáveis que estão impedindo o fiel 

cumprimento do cronograma das obras da linha – por parte da Empresa 

Requerente. Equipes de técnicos, estão paralisados nas proximidades dos 

limites externos da propriedade, sem condições de dar continuidade às 

suas tarefas. Do exposto, e, em tendo sido declarada de Utilidade Pública 

para fins de Constituição de Servidão Administrativa, a presente obra, e 

diante dos fatos ora narrados, requer seja autorizado “Inaudita altera 

pars” o imediato ingresso da Empresa Requerente no imóvel, para efetuar 

os estudos preliminares que se fazem necessários para dar continuidade 

a obra. É o relato necessário. Decido. A tutela de urgência está prevista 

no art. 300, do CPC, senão vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1º. 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2º. A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Pois 

bem. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de 

urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A tutela de urgência pode ser deferida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer 

sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto 

é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária 

das alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). 

Esses autores também afirmam que “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial, observo que 

existem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, 

uma vez que a parte autora comprova que obteve junto ao requerido, 

autorização para estudos de passagem da linha de transmissão na 

Fazenda Luanna, Município de Paranatinga, para a realização de estudos 

topográficos e de avaliação da servidão de passagem e na mesma 

ocasião foi efetuado acordo para pagamento da indenização pela servidão 

administrativa, não podendo ser impedida de realizar a passagem como 

havia sido acordado entre as partes. Tal atitude poderá causar sérios e 

irreparáveis prejuízos ao cronograma de obras da empresa requerente, 

além dos prejuízos financeiros que a Empresa Autora poderia suportar em 

virtude de estar impedida de adentrar no imóvel para execução das 

tarefas que se fazem necessárias para a conclusão da linha de 

transmissão. Ante o exposto, diante dos documentos juntados, com 

fundamento no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, DEFIRO 

a medida pleiteada e determino que os requeridos liberem imediatamente o 

ingresso da Empresa Requerente no imóvel, para efetuar os reparos finais 

da obra e tudo que for necessário para dar continuidade a obra, com a 

expedição dos respectivos mandados para o cumprimento na fazenda dos 

requeridos LUANNA e SOMBRA DA MATA (objeto da matrícula nº 640, 

1.522, 1.984, 7.068, 14.498 e 14.792 – registro de imóveis de 

Paranatinga/MT) sob pena multa que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos 

reais) por dia, até o limite de R$ 20.000,00 (...) a quem comprovadamente 

continuar embaraçando o acesso da requerente aos imóveis. Defiro o 

reforço policial, caso necessário, para o cumprimento da presente medida, 

ficando, desde já, o Sr. Oficial de Justiça autorizado a solicitá-lo. Serve a 

presente como requisição/ofício/mandado/carta de citação/intimação/carta 

precatória. Intimem-se. Cumpra-se. P. do leste/MT p/ Paranatinga/MT, 27 de 

novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000682-90.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR LUIZ LONGO DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para juntar aos autos a guia de diligência 

do senhor Oficial de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, considerando 

que a guia juntada se refere à custas e taxas judiciais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001060-46.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EURISTELA TAGUALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1001060-46.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: EURISTELA TAGUALO Requerido: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima 

foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

da Comarca de Paranatinga – MT e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 27/02/2019 às 14h00m, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga. Certifico 

ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. 

EVINER VALÉRIO, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de Serviço 
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nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para que 

procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. Salientando, ainda que, para realização 

da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados(as). O referido é verdade e dou fé. 

Paranatinga - MT, 23 de novembro de 2018. Andréa Corrêa da Costa 

Carvalho Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001078-67.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR24498 

(ADVOGADO(A))

TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM OAB - SP67721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CEZAR PEREIRA DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, bem como da Portaria n.º 02/2016-GAB, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora acerca da decisão retro, bem como para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade informada na petição inicial - Em caso de dúvida 

acerca do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em 

contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 999791510. 

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85513 Nr: 253-43.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luci Mayumi Sato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89877 Nr: 2462-82.2018.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO ACACIA LTDA ME, Melissa Cristina Carvalho 

Bisco, Lilia Cristina Carvalho Bisco Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 02/2016-GAB da Segunda Vara desta comarca, IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que sejam intimados os advogados das 

partes de que foi designada sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

06/12/2018 às 15:30, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT, bem como para que tragam seus 

clientes independentemente de intimação realizada por este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88559 Nr: 1810-65.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elianeide Pereira de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85510 Nr: 250-88.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valda Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80488 Nr: 2466-56.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Hercílio Walter, Léia Cristina Walter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

de citação do executado na Comarca de Cuiabá/MT, trazendo aos autos o 

comprovante original de pagamento, conforme artigo 388, parágrafo único 

e 389 da CNGC/MT.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59197 Nr: 157-33.2015.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovani da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio de Almeida 

Ribeiro - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GEOVANI DA SILVA, Cpf: 55054099115, 

Rg: 1119380-8, Filiação: Nivaldo da Silva e Luci Aparecida da Silva, data 

de nascimento: 05/02/1976, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

casado(a), comerciante/motorista, Telefone 573 - 1610. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 
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prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O banco requerente concedeu ao requerido em 

21/6/2011, um empréstimo no valor de R$ 78.000,00, representado pela 

cédula de crédito bancário, cujo valor mutuado deveria ser restituído nos 

prazos e condições previstos no mencionado contrato. Em garantia das 

obrigações assumidas o requerido transferiu ao requerente em alienação 

fiduciária, nos moldes do Decreto-Lei n. 911/69, os utilitários descritos no 

contrato, firmado em 21/6/2011, sendo ele o seguinte: 01 (um) veículo, cor 

branca, marca M. Benz/1938 S, ano de fabricação 2000, modelo 2000, 

Placa BBS-6000, CHASSI N. 9BM693196YB224442, RENAVAN 

736895752. Ocorre, porém que a requerida deixou de pagar a prestação 

que se venceu em 22/6/2014, incorrendo em mora desde então, nos 

termos do artigo 2º decreto-Lei n. 911/69, devidamente comprovada pela 

notificação realizada em cartório em anexo, encontrando-se o débito 

totalmente vencido, cujo valor, devidamente atualizado até 1/12/2014, 

pelos encargos contratados importa em R$ 39.201,38, conforme 

demonstativo nos autos. Assim cabe ao banco requerente o direito de 

fazer apreender o veículo que lhe foi fiduciariamente alienado e em 

seguida promover a sua venda aplicando o respectivo produto no 

pagamento do principal e acessórios do seu crédito.

Despacho/Decisão: Vistos. A respeito do resultado da pesquisa feita 

através do sistema INFOJUD, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 

15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 02 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 58478 Nr: 3375-06.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

De início, destaco que o feito foi saneado em momento oportuno.

No mais, considerando que a parte autora alega ser segurada especial 

como trabalhadora rural e, não sendo a prova documental suficiente para 

atestar tal condição, DESIGNO a data de 11 de março de 2019, às 

14h30min, para realização da audiência de instrução.

 FIXO como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres.

Por fim, nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52686 Nr: 1897-94.2013.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Paulo Souza da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nylvan José da Silva - 

OAB:17805/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE PAULO SOUZA DA CRUZ, Cpf: 

70429473125, Rg: 2796828-6, Filiação: José Souza da Cruz e Maria 

Bertolina de Souza Gomes, data de nascimento: 04/02/1995, brasileiro(a), 

natural de Paranatinga-MT, convivente, serviços gerais/operador de 

máquinas. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: SENTENÇA: I –Considerando que o réu foi citado pessoalmente 

(fl. 61vº), foi intimado para constituir novo advogado (fl. 95), apresentou 

defesa preliminar (fls. 101), e mudou de endereço sem comunicação nos 

autos (fl. 115vº), bem como não compareceu nesta audiência, decreto-lhe 

a revelia, nos termos do art. 367 do CPP. II – Homologo a desistência das 

testemunhas faltantes. III – O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

ofereceu denúncia em face de José Paulo Souza da Cruz pela prática da 

conduta prevista no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, entre os 

dias 05 e 10 de setembro de 2013, na Rua Anete Pedó, 257, Rui Barbosa, 

teria recebido, em proveito próprio, uma motocicleta proveniente de furto. 

A denúncia foi recebida, o réu foi citado e apresentou defesa prévia. 

Nesta audiência foi ouvida a vítima e uma testemunha. Foi decretada a 

revelia do réu. O Ministério Público apresentou suas alegações finais, 

pedindo a procedência da denúncia.A Defesa, por sua vez, pugnou pela 

absolvição ou pela desclassificação para o delito de receptação culposa. 

É o relatório. DECIDO. Primeiramente, ressalto que de acordo com o art. 

155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre 

apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo 

fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos 

colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não 

repetíveis e antecipadas. Pois bem, verifico que a materialidade do crime 

encontra-se demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante e 

Boletim de Ocorrência de fls. 09-12, Termo de Apreensão e de entrega de 

fls. 28-30. Igualmente, a autoria restou demonstrada pelas declarações da 

vítima e depoimentos das testemunhas prestadas tanto na fase policial 

quanto em juízo. Logo, também não há dúvidas quanto à autoria. Por sua 

vez, entendo que não é caso de desclassificação para a modalidade 

culposa do delito imputado, uma vez que o réu, surpreendido na posse de 

veículo proveniente de furto, não comprovou que desconhecia a origem 

ilícita da coisa. Até porque, sequer compareceu nesta audiência para ser 

interrogado e apresentar sua versão dos fatos, demonstrando total 

descaso com a acusação que lhe foi feita. No mesmo sentido: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO 

– 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA 

MODALIDADE CULPOSA – DESCABIMENTO DOLO ESPECÍFICO 

EVIDENCIADO – 2. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O 

MÍNIMO LEGAL – EQUIVOCADA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS 

JUDICIAIS – SANÇÃO REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. É incabível a desclassificação do delito de receptação dolosa 

para a modalidade culposa, porquanto o recorrente não comprovou, 

indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do veículo que foi 

apreendido em sua posse; cabendo ressaltar, ademais, que, no crime de 

receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da 

prova. (...) (TJMT – Ap 34831/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 

31/07/2017)”. Destarte, demonstrada satisfatoriamente a ocorrência do 

delito e sua autoria, impõe-se a condenação do réu nos exatos termos da 

denúncia. ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na 

denúncia para CONDENAR o acusado José Paulo Souza da Cruz pela 

prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. Em 

observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria 

da pena. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

CP, verifico que não há elementos técnicos nos autos capazes de 

verificar a personalidade e conduta social do réu, que é tecnicamente 

primário. As demais circunstâncias são normais à espécie de crime 

praticado, não merecendo valoração negativa. Na segunda e terceira fase 

não verifico nenhuma circunstância atenuante, agravante, causa de 

diminuição ou aumento de pena. Feitas tais ponderações, fixo a pena 

definitiva em 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) 

DIAS-MULTA. Diante da inexistência de informações sobre as condições 

econômicas do acusado, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Fixo o 

REGIME ABERTO para início do cumprimento da pena, com base no art. 33, 

§2º, “c”, do Código Penal. Considerando que a pena aplicada não supera 4 

anos, bem como presentes os demais requisitos do art. 44 do Código 

Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade em 1 (UMA) RESTRITIVA 

DE DIREITOS, a ser fixada pelo Juízo da Execução. Concedo ao réu o 

direito de recorrer em liberdade, uma vez que foi condenado ao regime 
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inicial aberto, e já encontra-se em liberdade. Certificado o trânsito em 

julgado, cumpre ao Sr. Gestor: I – Expedir a guia de execução definitiva; II 

– Proceder às comunicações devidas ao Instituto Nacional de Identificação 

- INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, e ao 

Cartório Distribuidor acerca da condenação e verificar a existência de 

armas, objetos e veículos apreendidos sem destinação na sentença, e, em 

caso positivo remeter os autos conclusos para a devida destinação. III – 

Oficiar à Autoridade Policial para que proceda à destruição da droga 

apreendida (fl. 28). IV – Após, cumpridas as formalidades, remeterá os 

autos ao “16 - Arquivo Definitivo”. Deixo de condenar o réu no pagamento 

das custas processuais, por ser hipossuficiente, na forma da lei. 

Publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Nada mais 

havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 02 de abril de 2018

Mairlon de Queiroz Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77545 Nr: 1056-60.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Morbeck Silva Júnior, Milton Mazutti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776-A/MT, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão 

retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62831 Nr: 1801-11.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Aparecida de Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 02/2016-GAB da Segunda Vara desta comarca, IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que sejam intimados os advogados das 

partes de que foi designada sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

13/03/2019 às 14:00, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT, bem como para que tragam seus 

clientes independentemente de intimação realizada por este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85758 Nr: 373-86.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Filho Freitas Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magazine Luiza S/A Luiza Cred

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 02/2016-GAB da Segunda Vara desta comarca, IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado da parte 

autora de que foi designada sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

13/03/2019 às 13:30, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT, bem como para que traga seu 

cliente independentemente de intimação realizada por este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71932 Nr: 2397-58.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAI AGRO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRUTARIA DIZARRO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA JULIANO 

GARROTE - OAB:149391, Maria Lucia Bin - OAB:121066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - CEJUSC

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 02/2016-GAB da Segunda Vara desta comarca, IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado da parte 

autora de que foi designada sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

13/03/2019 às 13:00, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT, bem como para que traga seu 

cliente independentemente de intimação realizada por este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71932 Nr: 2397-58.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAI AGRO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRUTARIA DIZARRO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA JULIANO 

GARROTE - OAB:149391, Maria Lucia Bin - OAB:121066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade informada nos autos.

Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 

999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76988 Nr: 757-83.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adir Freo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tauá Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Trajano Camargo dos Santos - 

OAB:9171/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 02/2016-GAB da Segunda Vara desta comarca, IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado da parte 

autora de que foi designada sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

13/03/2019 às 14:30, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT, bem como para que traga seu 

cliente independentemente de intimação realizada por este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 50573 Nr: 2084-39.2012.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eunice da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio José da Silva, Rosa Maria da Silva, 

Nivaldo Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15.009/MT, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - OAB:14.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca das 

correspondências devolvidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60046 Nr: 533-19.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Fruet Cruz, Danilo Goulart Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darley da Silva Camargo - 

OAB:6.526-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

sejam intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 

10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65627 Nr: 2965-11.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Fruet Cruz, Danilo Goulart Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT, Jandir Lemos - OAB:12541-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Tanara Bastos de 

Lima - OAB:7.669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:6526, 

Euder Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

sejam intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 

10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87987 Nr: 1464-17.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Vivaldini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52981 Nr: 2194-04.2013.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares 

Ltda, Odair Jose Balestrin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Marozo Ortigara - 

OAB:36.475/RS

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

interessada para que no prazo de 10 (dez) dias, proceda a retirada do 

presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51558 Nr: 763-32.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Quintana Rydlewski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente 

para se manifestar quanto a impugnação ofertada nos autos, em 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425 Nr: 813-54.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lairto Longhini-ME, Jaime Dias Pereira 

Filho, Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Leonir Galera Mari - OAB:3.007-A/MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO (sem valor)

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado.

Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 

999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73925 Nr: 3139-83.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luziene de Jesus, Jane Geraldo Vertuan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 
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OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da informação 

juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62369 Nr: 1619-25.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Stoffel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51081 Nr: 261-93.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor Paulo Lazzari, Kleiton Lazzari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleber Mendes Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleiton Lazzari - OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417/B, Silvana Gregório Lima - OAB:9.539/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado da parte requerente para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25262 Nr: 1294-60.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariano Amauri Calvo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luanderson Manoel Pereira Netto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Aires de Melo - 

OAB:17.058/MT, Edmar de Jesus Rodrigues - OAB:10438/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do exequente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, comprovar que requereu a retificação junto ao 

cartório de protests.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000814-16.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CIA MINERADORA OURO PAZ S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FHILLIPE GUSTAVO AMADEU DA SILVA OAB - DF53148 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Delegado de Polícia Civil de Peixoto de Azevedo - Luis Felipe Nascimento 

Leoni (IMPETRADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000814-16.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[IMISSÃO NA POSSE]->MANDADO DE SEGURANÇA (120) POLO ATIVO: 

Nome: CIA MINERADORA OURO PAZ S.A. Endereço: Rua Tancredo Neves 

421 Lote 8 Quadra 02-B, 02-B, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: Delegado de Polícia Civil de Peixoto de 

Azevedo - Luis Felipe Nascimento Leoni Endereço: Avenida Lions 

Internacional, 1631, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acerca da decisão 

de ID: 16700061, proferida nos presentes autos. Peixoto de Azevedo-MT, 

27 de novembro de 2018. Nilson Abreu dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000560-43.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DACORSO OAB - SP154132 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000560-43.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[FORNECIMENTO DE ÁGUA, Água e/ou Esgoto]->PETIÇÃO (241) POLO 

ATIVO: Nome: APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A Endereço: Rua 

Cristal, 440, Central, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO Endereço: Rua 

Ministro César Cals, 226, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para 

que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores não recebidos 

quanto a cobrança da tarifa/taxa de esgoto, em virtude da Lei n. 1004, de 

07 de junho de 2018. Peixoto de Azevedo - MT 27 de novembro de 2018. 

Nilson Abreu dos Santos Gestor Judiciário Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 
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11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84426 Nr: 1805-43.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAZIR BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEUZAMAR FERREIRA 

NUNES - OAB:22222-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar a advogada da parte autora, para que se manifeste 

no prazo de lei, sobre a prova acrescida (Laudo pericial), juntada às fls. 

111/116.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000814-16.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CIA MINERADORA OURO PAZ S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FHILLIPE GUSTAVO AMADEU DA SILVA OAB - DF53148 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Delegado de Polícia Civil de Peixoto de Azevedo - Luis Felipe Nascimento 

Leoni (IMPETRADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO 2ª VARA DE FEITOS GERAIS DECISÃO Autos – PJE: 

1000814-16.2018.8.11.0023 MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR 

Impetrante: CIA. MINERADORA OURO E PAZ S/A Impetrado: LUIS FELIPE 

NASCIMENTO LEONI Trata-se de mandado de segurança impetrado por 

CIA. MINERADORA OURO E PAZ S/A, em face da autoridade coatora 

Delegado de Policia Judiciária Civil LUIS FELIPE NASCIMENTO LEONI, em 

razão da apreensão em flagrante delito de 07 caminhões e 01 escavadeira 

devido a supostos danos ao meio ambiente e crimes ambientais. 

Argumenta que o ato foi abusivo, porque a atividade esta licenciada e não 

houve dano ambiental, pugnando pela restituição dos bens. É o relato. 

Decido. Sobre a impetração, registro que conforme artigo 5º, inciso LXIX, 

da Constituição Federal e artigo 1º da Lei nº 12.016/2009 a Ação de 

Mandado de Segurança é a medida cabível para a defesa de direito 

individual ou coletivo líquido e certo, ameaçado ou violado por ato ilegal ou 

abuso de poder de qualquer autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, desde que o direito 

não esteja amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data. Direito líquido e 

certo é aquele direito incontestável que não admite controvérsia. No 

Mandado de Segurança não existe a produção de provas. A prova é 

pré-constituída e documental, já que não cabe a produção de prova oral 

(testemunhal) ou pericial. Para a concessão da medida liminar em Mandado 

de Segurança devem concorrer dois requisitos legais, de acordo com o 

artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, quais sejam: a) quando houver 

fundamento relevante; e b) quando do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final da demanda. No 

caso em exame, a impetrante alega que a autoridade coatora violou direito 

líquido e certo, afirmando que a atividade esta devidamente autorizada não 

havendo que se falar em dano ambiental, tão pouco, em crime. A 

Autoridade Policial Impetrada, diante de elementos de indícios de danos e 

eventuais crimes ambientais realizou abertura de inquérito, convocou a 

POLITEC e promoveu medida de prisão em flagrante e apreensão de bens. 

Tais fatos, como se verão na sequencia são legais e jurídicos. A Lei 

Federal nº9.605/98 é regulamentada pelo Decreto nº6.514/08, o qual prevê 

a apreensão de veículo utilizado na infração. O mesmo Decreto, também 

dispõe: Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do 

órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, 

excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do 

processo administrativo. (...) Art. 106. A critério da administração, o 

depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado: I - a órgãos e 

entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, 

educacional, hospitalar, penal e militar; ou II - ao próprio autuado, desde 

que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas 

infrações. Desta forma, atuação da autoridade impetrada foi plenamente 

legal, até prova incontestável em contrário, consignando que todo o ato 

policial, foi acompanhado da POLITEC, que lavrou laudo demonstrando 

inicialmente a ocorrência de dano ambiental e degradação do local. O fato 

da empresa impetrante, possuir licenças operacionais, certificados e 

autorizações de órgãos governamentais, não impede a sua autuação 

quando da prática de delitos contra o meio ambiente, caso que a priori, em 

cognição sumária restou demonstrado diante do laudo da POLITEC sérios 

indícios de degradação do meio ambiente na atividade desenvolvida pela 

impetrante. Neste sentido não se vislumbra a abusividade da autoridade 

coatora, ora impetrada, quanto a apreensão dos bens quando diante de 

um quadro de flagrante delito de possíveis crimes ambientais, nos termos 

da legislação específica. Ressalte-se que toda a atuação da Impetrada 

autoridade coatora, em casos assim, está em consonância com a tutela 

cautelar prevista na Carta Política Federal, no art. 225, § 1º, VII e 

respectivo § 3º. Com isso, impõe-se ao Poder Público, e também à 

coletividade, o dever de defender e preservar o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, para a presente e as futuras gerações. Nesta 

toada, a cautela esta amparada pela legislação ambiental e pela tutela 

constitucional, expressa no texto maior de nossa Nação. Todavia, penso 

que, no caso concreto, é possível utilizar os comandos legais constantes 

nos artigos 105 e 106, do referido Decreto, sob um juízo de ponderação e 

razoabilidade de forma a promover a justiça comum, visando uma tutela 

condicionada. Conforme se verifica do auto de infração, os danos indicam 

ser de grande monta, havendo necessidade premente de atividades para 

sanar e estancar a continuidade da degradação de nascentes e demais 

biodiversidades, conforme laudo da POLITEC. Não se desconhece uma 

possível responsabilidade da Impetrante quanto a degradação do meio 

ambiente, porém tal fato, ainda depende ampla instrução probatória em 

autos próprios; entretanto, até prova em contrário, é de se presumir a 

boa-fé da ora impetrante, possuidora e empreendedora de atividades de 

extração mineral, além da sua função social de contratante de centenas 

de funcionários. Não se mostra razoável concluir-se pela má-fé do 

impetrante sem oportunizar-lhe o direito de defesa, a ser exercido no 

processo administrativo decorrente do auto de infração, bem como, 

promover as medidas paliativas de redução dos danos e impactos 

ambientais, fato que depende dos bens apreendidos para a devida 

realização. Ademais, a apreensão dos caminhões e da escavadeira 

hidráulica, muito embora dotada de legalidade, neste momento inicial 

impede que o impetrante exerça sua atividade profissional, da qual retira 

seu sustento e de dezenas de famílias de trabalhadores vinculadas a 

empresa Impetrante. Muito embora a Lei nº9605/98, em seu art.25, §4º 

determine a possibilidade de apreensão e alienação dos bens utilizados 

para cometimento de crimes ambientais, todavia, pendente do devido 

processo legal, fato que certamente levará tempo e prazos, gerando 

danos a todas as partes. Pautadas todos os fatos e circunstâncias diante 

dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, necessários para um 
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Juízo de ponderação sobre a situação elencada, necessária a restituição 

mediante condicionantes, visando a recuperação do meio ambiente, que 

somente poderá ocorrer com a utilização dos bens apreendidos, a 

manutenção de trabalho de dezenas de pessoas e garantia da atividade 

da Impetrante. Neste sentido cito precedentes do TRF5: Administrativo, 

ambiental e processual civil. Infração ambiental. Carga de madeira em 

desacordo com a guia ambiental expedida. Apreensão de veículo. 

Desproporcional. Art. 105, decreto nº 6.514/08. veículo confiado ao 

impetrando como depositário. Apelação e remessa oficial não providas. É 

cabível o presente mandado de segurança, já que o impetrante pretendia 

cessar suposta violação ou receio de violação de direito por parte de 

autoridade do IBAMA; Descabe o requerimento de nulidade da sentença 

por ser extra petita, já que o juízo de primeira instância determinou a 

devolução do veículo ao impetrante – como requerido – ainda que sob 

depósito. Preliminares não acatadas; É irreparável a sentença que 

concedeu parcialmente a segurança, aplicando a exceção constante no 

art. 105, Decreto nº 6.514/08, para devolver a posse do veículo ao 

impetrante como depositário, mediante averbação no DETRAN da 

constrição do bem. A exceção está no fato de que o processo 

administrativo já está em curso desde setembro de 2008, período desde o 

qual o impetrante encontra-se privado do veículo que é utilizado como meio 

de trabalho, prejudicando sua subsistência;- Apelação do IBAMA e 

remessa oficial não providas [TRF5 - APELREEX 4139, des. Paulo Gadelha, 

julgada em 30 de junho de 2009]. Administrativo. Mandado de segurança. 

Auto de infração. A apreensão de veículo automotivo. Crime ambiental. 

Ibama. Proprietário depositário. Impedimento de alienação do bem. 

Segurança mantida. Apreensão de veículo automotivo pela fiscalização do 

IBAMA portando 62 canários da terra. Posterior liberação através de 

liminar mantida na sentença de primeiro grau em que se nomeou o 

proprietário do veículo depositário do mesmo, sem poder repassá-lo a 

terceiros. Remessa obrigatória desprovida [TRF5- REOMS 10228, des. 

José Maria Lucena, julgada em 30 de outubro de 2008]. Administrativo. 

IBAMA. Apreensão de veículo que transportava madeira sem a devida 

licença. Liberação do veículo. Fiel depositário do bem. Remessa oficial 

improvida [REOMS 98615, des. Lázaro Guimarães, julgada em 11 de 

setembro de 2007]. Desta forma, analisada a situação exposta inicialmente 

nestes autos, em consonância com o auto de prisão em flagrante e laudo 

da POLITEC, visando a garantia da atividade, da manutenção dos 

empregos e de medidas para recuperação do meio ambiente, CONCEDO 

LIMINAR EXCEPCIONALMENTE PARA RESTITUIÇÃO DOS CAMINHÕES E 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA em favor da Impetrante CIA. MINERADO 

OURO E PAZ S/A, nos termos do art.105 c/c art.106, II do Decreto 

nº6514/08, que regulamenta a Lei nº9605/98, mediante as seguintes 

condições: I - Depósito Judicial de R$1.500.000,00 (Um milhão e 

quinhentos mil reais) a título de caução judicial, considerando a 

possibilidade de eventual condenação em danos ambientais após o devido 

processo legal, bem como, diante da capacidade econômica da empresa, 

lastreada nas declarações da renda auferida durante um mês de 

exploração, equivalentes a R$6.000.000,00 (seis milhões de reais) 

mensais; II – Termo de fiel depositário assinado pelos representantes 

legais da empresa Impetrante, para guardar e manter o depósito dos bens 

até o julgamento final dos processos cíveis, criminais e administrativos 

envolvendo os fatos de ocorrência de supostos danos ambientais, sob 

pena de incorrer, caso intimado pessoalmente a devolver os bens, em 

eventual crime de desobediência e bloqueio de valores via BACENJUD, 

perante a conta bancária pessoal e da empresa impetrante até o limite dos 

valores dos bens; Após, cumpridas as condições acima, expeça-se 

mandado de restituição dos bens em favor da Impetrante; Determino ao Sr. 

Oficial de Justiça para acompanhar o ato da restituição e formalizar auto 

de entrega, com avaliação dos bens e informar se os bens estão de 

acordo quando do recebimento pela Impetrante; Notifique-se pessoalmente 

a autoridade coatora cientificando-a do conteúdo da petição inicial e dos 

documentos juntados ao feito e para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste as informações que entender conveniente, conforme prevê o inciso 

I do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12 da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12 parágrafo único). Publique-se, 

registre-se, intime-se e cumpra-se. Peixoto de Azevedo, 27 de novembro 

de 2018. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000560-43.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DACORSO OAB - SP154132 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO DECISÃO Processo: 1000560-43.2018.8.11.0023. 

REQUERENTE: APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A. REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO. Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE LEI MUNICIPAL 

CUMULADA COM CONDENATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE PROCEDER AO 

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO 

ADMINISTRATIVO, COM REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A em desfavor do 

MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO. Consta na petição inicial que o 

Município de Peixoto de Azevedo/MT, promulgou a Lei Municipal n. 

1.004/2018, suspendendo a cobrança da tarifa/taxa de esgoto pela 

concessionária Águas de Peixoto de Azevedo (APA) – Nascentes do 

Xingu na sede do Município de Peixoto de Azevedo – MT. Relata a parte 

autora que a Lei 1.004/2018 coloca em risco a pretensão adequada dos 

serviços públicos de abastecimento de água, coleta e tratamento de 

esgoto, pois suprime receita necessária, gerando desiquilíbrio econômico 

financeiro do contrato de concessão pela supressão de receita 

contratualmente prevista. Assim, requer a concessão da tutela 

antecipada, em caráter incidental, suspendendo a exigibilidade da Lei 

Municipal n. 1.004/2018, enquanto perdurar a lide. O Ministério Público se 

manifestou nos seguintes termos: (...) “Assim, tendo em vista que a 

suspensão da cobrança da tarifa possivelmente desencadeará a 

suspensão do serviço, o que causaria prejuízos às partes e, 

principalmente, aos munícipes de Peixoto de Azevedo/MT, o Ministério 

Público Estadual pugna pela designação atípica de audiência de 

conciliação entre todos os envolvidos, como forma de buscar uma solução 

razoável a todos os interesses em questão” (Num. 16368850 – Pág. 1). 

Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. Fundamento e decido. O 

pedido de concessão de tutela de urgência deve ser deferido. Quanto ao 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, é importante registrar que 

com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil a concessão de 

tutela de urgência está condicionada à verificação de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. É o que prevê o artigo 300 do no Código de 

Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Embora 

a nova legislação processual não tenha mencionado expressamente como 

requisitos para a concessão de tutelas de urgência o fumus boni iuris 

(fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo da demora), entendo 

que tais aspectos estão englobados pela “probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Assim, 

especificamente quanto à “probabilidade do direito” (fumaça do bom 

direito), observa-se que este requisito está consubstanciado no fato de 

ser bastante previsível o direito requestado nessa demanda, uma vez que 

a autora juntou documentos a confirmar, sumariamente, a situação de 

desequilíbrio econômico financeiro, diante da Lei n. 1.004/2018 que 

suspendeu a cobrança da tarifa/taxa de esgoto pela concessionária. O 

“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (perigo da demora) 

está evidenciado no prejuízo que os municípios de Peixoto de Azevedo/MT 

sofreram, pois a falta da receita oriunda da cobrança da tarifa/taxa de 

esgoto pela concessionária pode ocasionar falha na prestação do 

serviço, quanto ao tratamento de esgoto. Doutro lado, cumpre ressaltar 
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que a antecipação liminar da tutela está calcada no juízo da probabilidade 

e não no juízo da certeza, na medida em que a razão precípua da 

concessão está calcada na ideia de emergência/urgência da medida e não 

no seu grau de plausibilidade, o que escancara o caráter cautelar da 

pretensão, e autoriza a sua concessão inaudita altera pars, conforme 

previsão do § 2º do artigo 300 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO a 

antecipação dos efeitos da tutela para que o Município de Peixoto de 

Azevedo/MT se abstenha de exigir da parte autora o cumprimento da Lei 

n. 1.004/2018, até o julgamento final da lide. Cite-se a parte requerida pelo 

procedimento ordinário para responder, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos dos artigos 183 e 335, ambos do Código de Processo Civil, 

advertindo-a que eventual ausência de apresentação de resposta, 

implicará na decretação de sua revelia, conforme regra disposta no artigo 

344 do mesmo diploma legal. Intime-se a parte autora, para que informe, no 

prazo de 15 (quinze) dias, os valores não recebidos quanto a cobrança 

da tarifa/taxa de esgoto, em virtude da Lei n. 1004, de 07 de junho de 

2018. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-35.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERENTE)

MANOEL ZACARIAS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO(A))

HUMBERTO PEDRO DE MORAES OAB - MT3040/O (ADVOGADO(A))

ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES OAB - MT0005438A 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

8010143-35.2015.8.11.0023 Valor da causa: R$ 339,00 POLO ATIVO: 

Nome: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Endereço: Avenida 

DOS OITIS, 1460, DISTRITO INDUSTRIAL, MANAUS - AM - CEP: 69075-842 

Nome: MANOEL ZACARIAS DA COSTA Endereço: Rua MARANHÃO, 468, 

AEROPORTO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

Endereço: Avenida BRASIL, 390, AO LADO DA "DROGA JÚLIO", CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 ESPÉCIE: [OBRIGAÇÕES, 

DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-35.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERENTE)

MANOEL ZACARIAS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO(A))

HUMBERTO PEDRO DE MORAES OAB - MT3040/O (ADVOGADO(A))

ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES OAB - MT0005438A 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

8010143-35.2015.8.11.0023 Valor da causa: R$ 339,00 POLO ATIVO: 

Nome: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Endereço: Avenida 

DOS OITIS, 1460, DISTRITO INDUSTRIAL, MANAUS - AM - CEP: 69075-842 

Nome: MANOEL ZACARIAS DA COSTA Endereço: Rua MARANHÃO, 468, 

AEROPORTO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

Endereço: Avenida BRASIL, 390, AO LADO DA "DROGA JÚLIO", CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 ESPÉCIE: [OBRIGAÇÕES, 

DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-49.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANALVA NUNES COLARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA 

(REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000094-49.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 515,34 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ANALVA NUNES COLARES Endereço: Rua Caiçara, 50, Bairro 

Aeroporto, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK S.A., 2 andar 1499, 

AVENIDA PAULISTA, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-920 

Nome: CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA 

Endereço: CITIBANK S.A., 6 andar 1111, AVENIDA PAULISTA, BELA 

VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-920 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para apresentar IMPUGNAÇÃO, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de ser julgado no estado em que se 

encontra. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 27 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-19.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANALVA NUNES COLARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000096-19.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 115,93 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANALVA NUNES 

COLARES Endereço: Rua Caiçara, 50, Bairro Aeroporto, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: R. Thiago Magalhães Nunes, 791, Industrial, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Senhor(a): XXX A presente 

carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do 

processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste documento. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 27 de novembro de 2018. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 739 de 1025



Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000841-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO TIMOTEO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito 

com o fim de intimar as partes para comparecerem no prédio do fórum em 

29/11/2018 as 10 hrs para realização da perícia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001586-09.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI BUENO LANZARIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito 

com o fim de intimar as partes para comparecerem no prédio do fórum em 

29/11/2018 as 10 hrs para realização da perícia.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002862-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL AGUILERA OJEDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002862-75.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MANUEL AGUILERA OJEDA RÉU: SIDINEI PEREIRA DOS SANTOS Designo 

audiência apra oitiva da testemunha para o dia 17/01/2018 às 15hs. 

Intimem-se. Pontes e Lacerda/MT, 27 de novembro de 2018. Leonardo de 

Araujo Costa Tumiati Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002735-40.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS OAB - PR16440 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADELECO MADEIRAS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002735-40.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: HDI SEGUROS S.A. REQUERIDO: MADELECO MADEIRAS 

EIRELI - EPP Designo audiência para o dia 17/01/208 às 15hs. Intime-se a 

testemunha. Pontes e Lacerda/MT, 27 de novembro de 2018. Leonardo de 

Araujo Costa Tumiati Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 167165 Nr: 3731-55.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI CANDIDA DE LIMA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data de indeferimento 

administrativo pela autarquia ré se for o caso. Referido benefício deverá 

ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

observando para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o 

réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo 

em 10% sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da 

Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente incidem sobre as 

parcelas vencidas até a prolação da sentença.Injustificado o reexame 

necessário, face ao valor da condenação e os demais consectários não 

excederem o montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em 

julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de 

estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 168069 Nr: 4158-52.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, não restou atendido pela autora a comprovação do 

exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício. DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando a fase de conhecimento. 

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 128203 Nr: 7276-07.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 115735 Nr: 2123-90.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José de Assis da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara Graziela Pinto 

Fernandes de Oliveira - OAB:MT-13680
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 Vistos.

Dê-se vistas ao autor.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 115147 Nr: 1961-95.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BURITI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, Alcilândio Souza de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MWF MÁQUINAS LTDA-EPP, REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO GRACCO BIZATTO DE 

CAMPOS - OAB:235971

 Posto isto ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos Declaratórios para que 

determinar ao requerido, ora embargado, a ressarcir ao autor o valor 

efetivamente pago a título de imposto pela aquisição do bem objeto da lide 

na quantia de R$ 31.142,10 (trinta e um mil cento e quarenta e dois reais e 

dez centavos), bem como ao ressarcimento do valor despendido pela 

aquisição do bem objeto da lide na quantia de R$ 207.614,00 (duzentos e 

sete mil seiscentos e quatorze reais), ambos com correção pelo INPC/IBGE 

e juros de 1% a.m. a partir da citação.III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 164357 Nr: 2306-90.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edina Maria Pimenta e Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moça Bonita Boutique Ltda - ME, Claiditon 

Miranda de Menezes, JOANA D'ARC MARTINS VITÓRIO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SENILTON VICENTE DE SOUZA - 

OAB:4744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 Vistos.

Dê-se vistas ao requerido para que se manifeste quanto ao pedido de 

prova emprestada contida em Ref: 49.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 127591 Nr: 7031-93.2016.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA C M DE AL., MARIA DE 

FÁTIMA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA DE FÁTIMA C M DE AL., CNPJ: 

09518087000168 e atualmente em local incerto e não sabido MARIA DE 

FÁTIMA CORREA, Cpf: 32799586104, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA CONTRARRAZOAR O 

RECURSO DE APELAÇÃO JUNTADO AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos.Proceda-se os registros necessários.Após 

intimem-se os patronos das partes da sentença.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 21 de novembro de 2018

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 147787 Nr: 6938-96.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GREGÓRIO GOMES - 

OAB:24058/O

 Vistos.Trata-se de Exceção de Pré-Executividade promovida por André 

Cuba Paixão em face de Cecilia Braga Paixão, devidamente representadas 

por Lucélia Braga.O excepto apresentou impugnação.Manifestação do 

‘parquet’ em Ref: 53 não se opondo ao pleito do autor/excipiente.Relatado. 

Decido.(...) .Posto isto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 138969 Nr: 3238-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Rodrigues de Oliveira Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E 

LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 100325 Nr: 2254-02.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER NOGUEIRA SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão pelo prazo de um ano.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 114239 Nr: 1670-95.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO CARDOSO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Hotts Teixeira, Clotildes Caetano da Silva 

Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O, Éber dos Santos - OAB:MT19.476

 Vistos.

Dê-se vistas às partes para que requeiram o que for de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 142053 Nr: 4473-17.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonio João da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT
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 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

contidos na peça preambular, o que faço na forma do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, para condenar a ré na OBRIGAÇÃO DE FAZER 

consistente em proceder a incorporação da rede elétrica objeto da lide ao 

seu patrimônio e a INDENIZAR a autora quanto aos valores 

desembolsados para instalação da rede elétrica, conforme documentados 

acostados aos autos, que perfaz a quantia de R$ 25.860,03 (vinte e cinco 

mil oitocentos e sessenta reais e três centavos), com incidência de 

correção monetária na forma do INPC/IBGE e juros de 1% ao mês a partir 

da data do desembolso pelo autor.Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do 

Código de Processo Civil.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 176325 Nr: 7425-32.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Cautelares->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Renato Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana do Nascimento Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério de Souza e 

Silva - OAB:20236/O

 Vistos.

Apense-se os autos em epígrafe aos de Código n. 115673.

Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

a serem produzidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 153949 Nr: 9887-93.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinaldo Aparecido Oliveira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Declaro os requeridos revéis, eis que citados não contestaram.

Intime-se o autor para que, em 10 (dez) dias, especifique as provas a 

serem produzidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 155395 Nr: 10561-71.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINO TEIXEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO DA COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Declaro os requeridos revéis, eis que citados não contestaram.

Intime-se o autor para que, em 10 (dez) dias, especifique as provas a 

serem produzidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146376 Nr: 6326-61.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenir Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRÁTICA 

JURIDICA DA UNEMAT - OAB:

 Certifico que, nesta data, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

INTIMAR a parte requerente acerca da certidão de referência 62, mais 

precisamente, para apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118570 Nr: 3076-54.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFDSC, EMdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marineusa de Oliveira - 

OAB:MT 23952

 Certifico que, em virtude de não constar intimação do requerido e, 

considerando a petição de referência 93, impulsiono o feito INTIMANDO a 

advogada Marineusa de Oliveira acerca do despacho de referência 85.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 118570 Nr: 3076-54.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFDSC, EMdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marineusa de Oliveira - 

OAB:MT 23952

 Atenda-se ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 115673 Nr: 2115-16.2016.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 Vistos.

I – Conheço dos embargos de declaração, uma vez que são tempestivos.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

parcialmente acolhidos.

II – Posto isto acolho os Embargos Declaratórios para revogar a decisão 

de Ref: 229 e determinar a suspensão do presente feito pelo prazo de um 

ano, na forma do art. 313, §4º, CPC.

 Apense-se o presente feito aos autos de Código n. 176325.

III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 156663 Nr: 11158-40.2017.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONOFRE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAAC FERNANDO VIEIRA BERNARDO, 
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LUCIMARA COLARES BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 11.048-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Jurídica - 

OAB:

 Vistos.

Dê-se vistas para impugnação.

Após, aguarde-se a data desingada para audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 98193 Nr: 1309-15.2015.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilene Maria do Carmo Bissolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. Locadora de Veículo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zilene Maria do Carmo Bissolli 

- OAB:17061/0-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor acerca da nulidade arguida em Ref: 156.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 120491 Nr: 3768-53.2016.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zigomar Ferreira Franco, Liliana Queiroz Ferreira Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regiane Emiliana dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUONADUCE BORGES - 

OAB:10114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Vistos.

Diante da manifestação de Ref: 120, bem como da certidão de Ref: 124, 

declaro nula a decisão de Ref: 86 que declarou o requerido revel.

Antes de oportunizar às partes a especificação de provas a produzir, 

oficie-se ao Juízo da Segunda Vara desta Comarca solicitando 

informações quanto à existência de recurso nos autos de Código n. 51754 

– 2949-63.2009.811.0013, bem como de proferimento de acórdão com 

trânsito em julgado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162560 Nr: 1597-55.2018.811.0013

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romer Silva dos Santos, Rogério Xavier da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT.

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, sendo assim, 

abro vista ao requerente para impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 109097 Nr: 5824-93.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilaíde Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, 

Previ-Lacerda Fundo Municipal de Previdência Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT, Marly de Fatima Ferreira - OAB:4727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:OAB/MTn. 7.255

 Vistos.

Indefiro o pedido de realização de nova prova pericial, eis que já realizada 

(Ref. 41 e 52).

Não havendo outras provas, dê-se vistas para memoriais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 124381 Nr: 5532-74.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Astrogildo Salvaterra Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandira Piccinin Pegoraro, Municipio de Pontes 

e Lacerda - MT, Santa Cruz Empreendimentos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANA DE JESUS HIDALGO - 

OAB:16042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:57439

 Vistos.

Trata-se de pedido de execução de astreintes em razão de alegado 

descumprimento de prazo de obrigação de fazer entabulada em acordo.

Em Ref: 86 o requerido apresentou justificativa para o atraso no 

cumprimento.

Em Ref: 95 foi determinada a realização de constatação 'in loco' do 

cumprimento ou não da obrigação de fazer, sendo que em diligência o 

meirinho apresentou fotos e concluiu que houve o cumprimento da 

obrigação (Ref: 117 e 119).

Em Ref: 128 e Ref: 137 as partes se manifestaram.

Relatei. Decido.

Da análise dos autos se verifica que as partes entabularam acordo em 

que os requeridos assumiram o compromisso de que em sessenta dias 

realizariam a instalação de dutos de escoamento de água, mas que 

acabou não cumprindo a obrigação no prazo avençado.

Doutro ponto, o requerido Município de Pontes e Lacerda - MT apresentou 

justificativa para o não cumprimento no prazo estabelecido, sendo que 

posteriormente cumpriu a obrigação de fazer, conforme se verifica do 

laudo de constatação juntado aos autos.

Alegou o Município de Pontes e Lacerda - MT que o descumprimento se 

deu por motivo de limitação de maquinário disponível, que estavam 

prestando serviço público necessário em diversos pontos da cidade, 

ficando impossibilitado do cumprimento imediato, sendo que após o 

satisfez.

Tem-se que a alegação do requerido Município de Pontes e Lacerda - MT 

não se afigura como fortuito externo e desse modo não têm o condão de 

afastar a aplicação da multa entabulado em contrato.

Dessa forma, defiro o pedido de execução como pleiteado pelo autor, 

devendo apresentar cálculo atualizado da dívida e requerer a execução 

na forma do art. 535 do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Oficie-se ainda ao Pefeito do Município de Pontes e Lacerda - MT com 

cópia do acordo entabulado em Ref: 65 para ciência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 125625 Nr: 6051-49.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A., REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 112909 Nr: 1175-51.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Face o cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 125813 Nr: 6160-63.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR OLIVEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Face o cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 132427 Nr: 376-71.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSA DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 168091 Nr: 4183-65.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Alves Xavier da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data de indeferimento 

administrativo pela autarquia ré se for o caso. Referido benefício deverá 

ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

devendo ser observado para tanto o Manual de Cálculo da Justiça 

Federal.Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono 

do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 168068 Nr: 4157-67.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA LEILA DE ARAUJO FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data de indeferimento 

administrativo pela autarquia ré se for o caso. Referido benefício deverá 

ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

devendo ser observado para tanto o Manual de Cálculo da Justiça 

Federal.Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono 

do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 168109 Nr: 4190-57.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALMERINDO ALMIRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data de indeferimento 

administrativo pela autarquia ré se for o caso. Referido benefício deverá 

ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

devendo ser observado para tanto o Manual de Cálculo da Justiça 

Federal.Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono 

do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 106659 Nr: 4856-63.2015.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR CABRAL SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa 

a cobrança.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 116597 Nr: 2410-53.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO AZEVEDO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio dos Santos Alves - 

OAB:20853/A, Nelson Paschoalotto - OAB:8530-A/MT, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 Vistos.

 Dê-se vistas ao autor.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 162889 Nr: 1712-76.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAYNARA MOREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Medico Assitencial do Trabalhador 

Rural, DALVA VIEIRA BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Manetti Senhorinho 

- OAB:22132-A, Livia Comar da Silva - OAB:7650-B, Pedro Ovelar - 

OAB:6270/MT

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 07.02.2019, às 

13h30, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 132747 Nr: 471-04.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIK MOTOS LTDA - ME , Jonas Hotts Teixeira, 

Clotildes Caetano da Silva Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlito Fernandes Neto - 

OAB:OAB/MT 18503

 Vistos.

Intime-se o exequente para que dê andamento ao feito em dez dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 160483 Nr: 669-07.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá. De modo que havendo 

improcedência do pleito inicial o requerido poderá requerer o 

ressarcimento do valor despedido a título de honorários periciais.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144945 Nr: 5677-96.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alexandre da Costa Matoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

Ademais, havendo valores já pagos, tal fato será apurado e 

eventualmente deduzidos os valores em momento de liquidação de 

sentença.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 100145 Nr: 2148-40.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILAINE GRASIELA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Suspenda-se pelo prazo de noventa dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 97519 Nr: 1010-38.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DE FATIMA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 114309 Nr: 1685-64.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nada sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 112887 Nr: 1170-29.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE DE SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 113201 Nr: 1311-48.2016.811.0013

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIKO KIHARA SATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YASUKIT KIHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:18744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 06.02.2019, às 

14h30, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 161454 Nr: 1080-50.2018.811.0013

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISIELI BOCORNI - OAB:175898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 07.02.2019, às 

14h00, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 153716 Nr: 9739-82.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Divanira Niemens Leal, Amarildo Niemem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flamínia dos Santos Niemic, Sirley Santos 

Niemic

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT, MAÍRA GASPAR SANTOS - OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12.945 /O, MICHELLE MATSUURA BORRALHO - 

OAB:21.616/ O, MICHELLE MATSUURA BORRALHO - OAB:21.616/O

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 06.02.2019, às 

15h00, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 113855 Nr: 1550-52.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:OAB/MT 20988-A

 Vistos.

Nada sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 149149 Nr: 7495-83.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do pedido retro, determino a manutenção do benefício pelo prazo de 
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um ano a partir da data da sentença.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 127361 Nr: 6912-35.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FERNANDES SILVA, PATRICIA CRISTINA 

OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE HIDALGO DE SOUZA, REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para determinar o que segue:A – CONDENAR a 

requerida na obrigação de fazer consistente em consertar todos os 

defeitos oriundos da má realização do serviço e pelos danos existentes 

no imóvel, bem como sanar todos os defeitos e demais danos originários 

dos referidos vícios, a ser devidamente apurado em momento de 

liquidação;B – CONDENAR a requerida ao pagamento de dano morais na 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% a.m. e correção 

monetária pelo índice INPC/IBGE deste a data desse ‘decisum’; eC – 

CONDENAR a requerida ao pagamento dos valores pagos pelos autores a 

título de aluguéis na quantia de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), 

com juros de 1% a.m. e correção monetária desde a data da citação.Em 

decorrência do princípio da causalidade, bem como o autor ter decaído de 

parte mínima (art. 86, parágrafo único, CPC), condeno a parte requerida no 

pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários 

advocatícios, este fixado em 10% sobre o valor da condenação, com 

espeque no art. 85, §2, do CPC.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 103175 Nr: 3402-48.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Girdem Leandro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar andamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 101929 Nr: 2891-50.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO RAIMUNDO DE ALBURQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar proseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154930 Nr: 10371-11.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar prosseguimento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133551 Nr: 712-75.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVONEI DA SILVA CLAUDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Henrique Fagundes 

Magualhães - OAB:17.567

17567/M

 Ao exequente para dar prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146880 Nr: 6548-29.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuíno Gomes Filho, Jesuino Gomes Filho - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Zafino Isidoro Ferreira 

Gomes - OAB:12.794/B, Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido.

Aguarde-se por 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 101904 Nr: 2887-13.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA APARECIDA SOUZA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar proseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159666 Nr: 282-89.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: fabio Ribas Terra - OAB:7.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Beatriz do 

Nascimento - OAB:OAB/MT 20732A

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, deduzidos por PAULO 

GOMES DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A, para o fim de 

DECLARAR inexigíveis as pretensões deduzidas e regulares os contratos 

objetos da revisão. CONDENO o Autor ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios. Tramitando o feito sob a égide da 

lei 1.060/50, a cobrança das custas e taxas processuais ficam 

suspensas.Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92895 Nr: 4149-32.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Marcon - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 Ao exequente para dar proseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52832 Nr: 4123-10.2009.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourivaldo Rodrigues Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV Record

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163172 Nr: 1841-81.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso, Gerson Souza da Silva, Cristiano Reiz Almiron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIRON E SOUZA DA SILVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALFREDO GOMES DE 

SEIXAS - OAB:25100/O

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE, na forma do art. 487, I, do CPC, os pedidos formulados na 

inicial, CONDENO o autor ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor atualizado da 

causa. Tramitando o feito sob a égide do art. 98 do Código de Processo 

Civil, a cobrança das custas e taxas processuais ficam 

suspensas.Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117643 Nr: 2744-87.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Cunha Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido.

Aguarde-se por 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145912 Nr: 6093-64.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. C. DE SOUZA - ME, Marco Antonio 

Correa de Souza, Gilda José de Freitas souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Venham aos autos o nº do CPF do executado e os cálculos atualizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167875 Nr: 4053-75.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERFECT COSMETICOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza seus 

efeitos legais. PRI. Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122895 Nr: 4836-38.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson de Souza Santos, JORGE BARBOSA 

PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Venham aos autos os valores atualizados e o nº do CPF do EXECUTADO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 131974 Nr: 145-44.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernande da Silva Filho - ME, Ernande da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTA ENERGIA EMPREENDIMENTOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Volpini - 

OAB:OAB/RO 610-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Oliveira Assis - 

OAB:OAB/MG 108762

 Ao requernte para que se manifeste em 05 dias, acerca da Ref,80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 103228 Nr: 3427-61.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONETE PIRES DE SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido.

Aguarde-se por 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147020 Nr: 6592-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edelson Cristiano Paula do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido de expedição de ofício eletrônico ao Sistema INFOJUD 

da Receita Federal, pois se encontra consolidada a jurisprudência no 

sentido de que ao Juízo não cabe substituir-se à parte nas diligências que 

lhe competem para localização do devedor e de bens para penhora, salvo 

se provada o esgotamento razoável das tentativas neste sentido.

 No caso dos autos, sem promover qualquer tentativa de localização em 

cadastros existentes em órgãos públicos, acessíveis ao credor, o que 

pretende o exequente é que se requisite diretamente o fornecimento de 

endereço e de bens penhoráveis pelo sistema INFOJUD.

 Todavia, tal pretensão, que inclusive implica em quebra de sigilo fiscal, 

porquanto as informações de bens se dão pelo envio de cópias das 

declarações apresentadas pelo contribuinte, não encontra respaldo na 

jurisprudência, também se mostrando extremamente temerária, sem 

justificativa razoável.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 109628 Nr: 5988-58.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Piovezan, ANA MARIA STABILLE PIOVEZAN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA GARCIA BEZERRA, Mileni Garcia Gil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8.443, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 11.048-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crystiane da Cunha Bezerra 

- OAB:7.709 -B, Weder de Lacerda Silva - OAB:18773

 Defiro o parcelamento.

Expeça-se pré -lavará conforme ref.132.

Defiro a habilitação nos autos Ref.134.

Após, voltem conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92737 Nr: 4033-26.2014.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ferragens Ribeiro Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleunir da Silva Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 Venham aos autos os cálculos atualizados e o nº do CPF da executada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84088 Nr: 1555-79.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Vicente, José Luiz Vicente-Firma

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994-A, Mariana Marques de 

Mendonça - OAB:16067, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Execução promovida pelo HSBC Bank S/A. em face de Jose 

lUiz Vicente, fundada em título executivo extrajudicial.

Aduziu, a parte autora, que é credora do executado da quantia líquida, 

certa e exigível de R$27.791,78 representada pela inclusa Cédula de 

Crédito Bancário.

 Devidamente citado, os executado não efetuou o pagamento, não sendo 

encontrado bens penhoráveis.

É o relatório. Passo a decidir.

O instituto da prescrição tem por escopo a segurança social das relações 

jurídico-negociais e a estabilização delas pelo decurso de um certo 

período de tempo, de modo a evitar a eternização de conflitos não 

resolvidos. Enfim, busca a pacificação da vida em sociedade em razão do 

decurso de um prazo. O tempo cura.

Neste diapasão, devemos ressaltar que do ponto de vista da filosofia, a 

finitude humana contrapõe-se à existência de um processo eterno. Logo, 

tornam-se inconcebíveis execuções eternas e imprescritíveis, como se 

fossem uma espada de Dâmocles nas cabeças dos devedores.

Ademais, pelo princípio da razoável duração do processo, introduzido no 

artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, pela Emenda 

Constitucional n 45/2004, não se permite a duração do feito executivo por 

tempo indeterminado - ad eternum .

Verifica-se, no presente caso, que o processo encontra-se em trâmite 

desde 01/04/2013 e, desde, então, nenhuma medida foi adotada pelo 

exequente que permeneceu inerte, não indicando nenhum bem 

penhorável. E conforme é cediço o direito não socorre quem dorme - 

dormientibus non sucurrit jus.

Desta forma, tenho que restou evidenciada a ocorrência da prescrição 

intercorrente que se dá quando o processo fica paralisado por tempo 

superior ao prazo prescricional, por culpa exclusiva do credor, que não 

apresenta manifestação ou qualquer diligência útil para a satisfação de 

seu crédito.

Insta salientar decisões proferidas por nossos Tribunais neste sentido:

APELAÇAO CÍVEL - EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA 

RURAL PIGNORATÍCIA - PRESCRIÇAO INTERCORRENTE RECONHECIDA - 

PARALISAÇAO DO PROCESSO POR MAIS DE OITO ANOS ININTERRUPTOS 

E SEM QUALQUER MANIFESTAÇAO DO CREDOR - PRAZO 

PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS - AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS - 

PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇAO DO PROCESSO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

 (904 MS 2012.000904-3, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de 

Julgamento: 20/03/2012, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2012)

E M E N T A -APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE EXECUÇÃO -PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE -VERIFICADA -IMPROVIDO.

O instituto da prescrição visa proporcionar segurança jurídica às relações 

sociais, determinando a produção de efeitos jurídicos em decorrência do 

transcurso do tempo. O Código Civil fulmina direitos e pretensões, caso 

não exercidos ou postulados em determinado espaço de tempo. É a 

própria lei, em caráter excepcional, quem coloca a salvo alguns direitos, 

conferindo-lhes imunidade contra a prescrição, a exemplo dos direitos da 

personalidade. Regra geral, portanto, é a prescritibilidade das pretensões. 

Transcorrido o prazo de suspensão do processo, tem início a contagem 

da prescrição intercorrente, impondo-se a extinção do processo, depois 

de verificada a prescrição, considerando a inércia do credor. (TJ/MS. 

Apelação Cível n. Relator Des. Sideni Soncini Pimentel. Quinta Turma Cível. 

Julgamento: 22.4.2010).

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Cambial – Cédula rural pignoratícia – 

Prazo prescricional que é de três anos – Artigo 60 do Decreto-lei 167/67 – 

Prescrição intercorrente reconhecida – Extinção do processo decretada – 

Artigo 268, IV, do Código de Processo Civil – Recurso provido para esse 

fim. (Agravo de Instrumento n. 7.088.563-5 - Franca – TJSP 23ª Câmara de 

Direito Privado - Relator: Rizzatto Nunes – 22.11.06 - V.U. - Voto n. 6188)

Por derradeiro, em se tratando de matéria de ordem pública, deve o 

magistrado pronunciar-se de ofício pelo reconhecimento da prescrição, ex 

vi do art.219, §5º do CPC.

ISSO POSTO,

Julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art.269, 

IV, por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com 

fundamento no art. 219, § 5º, do Código de Processo Civil.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquivem-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83508 Nr: 920-98.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edson Batista Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Angeli Junior, Juliana Arrais da Rocha 

Colombo, Helio Antonio Colombo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 Arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143205 Nr: 4939-11.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

WANESSA MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na 

exordial, e decreto o DIVÓRCIO, forte no art. 226, §6º, da Constituição 

Federal, de FABIANA OLIVEIRA DA SILVA e JOÃO BATISTA DA 

SILVA.CONDENO o requerido ao pagamento em favor da autora do valor 

correspondente a 79 (setenta e nove) semoventes bovinos e 100 (cem) 

galinhas, conforme especificações apontadas no documento de Ref: 25, 

com juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data 

da citação.Pelo princípio da sucumbência, condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% da condenação, na forma do art. 85, §2º, 

CPC.Expeça-se Mandado de Averbação junto ao serviço Notarial 

competente.Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito 
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com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102613 Nr: 3216-25.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEILA MARIA ALVARES DA 

SILVA - OAB:4161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar o advogado da parte autora para que forneça os dados bancários 

para liberação de valores.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128269 Nr: 7296-95.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.F.A Feitosa Alimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte requerida para fornecer dados de conta bancária a fim de 

proceder a transferência de bloqueios efetuados errôneamente na conta 

do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113234 Nr: 1323-62.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DE OLIVEIRA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar o advogado da parte autora para que forneça os dados bancários 

para liberação de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160299 Nr: 590-28.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacira Antonia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, com a juntada de referência 53, impulsiono os autos 

INTIMANDO a parte autora para manifestar requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117786 Nr: 2805-45.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geazi de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 29/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128035 Nr: 7207-72.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 29/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151331 Nr: 8592-21.2017.811.0013

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO GONÇALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeventino Gonçalves da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 29/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155806 Nr: 10735-80.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abelino dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 29/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 19143 Nr: 3056-20.2003.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Rangel Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Inácio Ribeiro, ESPÓLIO DE DIONIR DE 

FREITAS QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aiderlane Cavalcante de 

Souza - OAB:8657/MT, Haroldo Leite Bandeira de Mello - 

OAB:7541/MT, Humberto José Peixoto Veloso - OAB:109.231/RJ, 

Rodolfo Cesar Vasconcelos Moreira - OAB:8.719/MT, Romildo 

Souza Grota - OAB:4333-B

 Vistos.

Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61223 Nr: 1563-27.2011.811.0013

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Elétrica do Madeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusebio, 
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José Francisco Brito Eusebio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:15744-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Redigolo 

Novaes - OAB:100882

 Ao embargado para contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85371 Nr: 2960-53.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Laudelino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto de Assistência à Saúde Serv. Estado 

de Mato Grosso -MT - Saúde, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Geraldo Coutinho 

Horn - OAB:5.702-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80357 Nr: 2449-89.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Claudia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN Pontes e Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Celso Monteiro da 

Fonseca Grota - OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Márcio de Lara 

Soriano - OAB:3946/MT

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59642 Nr: 5204-57.2010.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: espolio de Clineu Bittencourt Dias, Dalva do Rosário 

Garcia Bittencourt, Marco Aurélio Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Alves de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT, Lucas Celso Monteiro da Fonseca Grota - 

OAB:11343-B/MT, MARCO AURELIO PAIVA - OAB:OAB/MT19137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO PAIVA - 

OAB:OAB/MT19137

 Defiro o requerido.

Intime-se a Sra. Dalva do Rosario Garica Bittencourt para recolhimento 

dass custas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60667 Nr: 1007-25.2011.811.0013

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Elétrica do Madeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guaporé Pecuária S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charbel Carloni Salzedas - 

OAB:213865, Murilo de Oliveira Filho - OAB:15744-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilton Santos da Silva - 

OAB:11794/MT, Newman Pereira Lopes - OAB:7293/MT

 às partes para que se manifestem acerca dos cálculos do Contador 

Judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 47149 Nr: 3816-90.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Len Eletrificação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 Ao embargado para que se manifeste acerca dos embargos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 36882 Nr: 4292-02.2006.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vellox S/A - Fomento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nelson Badziak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE MORAES MAXIMINO - 

OAB:18927/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ODETE BADZIAK - 

OAB:67720

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60750 Nr: 1089-56.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para que se manifeste acerca da impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82516 Nr: 4794-28.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Tecidos Querubim Ltda, Valdeci 

Alves Querubim, Cleydimar Costa Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Ao embargado para contrarazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 53599 Nr: 4477-35.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.E. de Oliveira & Cia Ltda., Sirlei Cristina Silva 

Oliveira, Jose Edis de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Augusto Chilo - 

OAB:OAB/SP 221.616

 Vistos.

Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 57585 Nr: 3150-21.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Nogueira Caserta, ZULEICA NOGUEIRA 

CASERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:15.686-A, FABRICIO KAVA - OAB:, IGOR GIRALDI 

FARIA - OAB:, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 43407 Nr: 48-59.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Bottari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Homem de Melo - 

OAB:6613-B

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 53559 Nr: 4399-41.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria Frigorifica Pontes e Lacerda, 

Temistocles Nunes da Silva Sobrinho, Victor Augusto Saldanha Birtche, 

Ivana Carnelos Birtche, Carolina Carnelos Birtche, JBS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AUGUSTO CHILO - 

OAB:221616

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52305 Nr: 3558-46.2009.811.0013

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alda Paula Coelho Villas Boas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Pontelac Ltda, Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Ao requerente acerca da manifestação de fls.210/213.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63591 Nr: 3931-09.2011.811.0013

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISO, Valdete Pereira Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Jesus Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIOMAR SANTOS DE 

ALMEIDA - OAB:21001/O

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84000 Nr: 1459-64.2013.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane Aguiar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Vinicius Rolim de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorvil Afonso vilela Neto - 

OAB:9666/MS

 Ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87820 Nr: 5539-71.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alethea Assunção Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO AMARAL DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique M. Bazotti - 

OAB:14494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Defiro o requerido.

Expeça-se Mandado de avaliação e penhora do imóvel.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60738 Nr: 1077-42.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dercira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sedinei Palharini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Celso Monteiro da 

Fonseca Grota - OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA FREITAS SPAGNOL - 

OAB:17697-B, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 11.048-B

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 47705 Nr: 4367-70.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivonete Inácio de Souza, Airton Rodrigues a 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Nevac Ribeiro - 

OAB:15.196/A-MT., Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A, Wilson 

Donizeth de Freitas Faria - OAB:4202

 Ao exequente para indicar bens à penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 55162 Nr: 5791-16.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Claiton Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seila Maria Álvares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hailton Magio - 
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OAB:15.839/MT

 Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85884 Nr: 3503-56.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81491 Nr: 3661-48.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAURI ALVES MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda, Banco 

do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Cesar Vasconcelos 

Moreira - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A, Luciano Joanucci Motti - OAB:7832, Rodrigo Sampaio 

de Siqueira - OAB:9259/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A-MT

 Ao contador judicial para apurar se os valores levantados foram 

suficientes ou a mais do que o devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86779 Nr: 4439-81.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Crispim dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel de Freitas Jeremias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao requerente para prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 41592 Nr: 3893-36.2007.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Li Faria Macedo, Katia Faria Macedo, Elizeth Faria 

Macedo, Daniela Faria Macedo, Kayro Faria Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Luiz Bampi, Antonio Ferreira Porto 

Neto, Isaque Xavier de Freitas, Josmar Rodrigues de Oliveira, Sul América 

Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245/MT, Edilson Stutz - OAB:, Hugo 

Martinez Rodrigues - OAB:1728, Ildo Vicente de Souza - 

OAB:3737/MT, Renata Alice Pessoa Ribeiro de Castro Stutz - OAB:, 

Senilton Vicente de Souza - OAB:4744/MT

 Cumpra-se v. acórdão.

Às partes para prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 2539 Nr: 2563-43.2003.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divaldo de Faria, Dário Faria Júnior, João Bento 

Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Louise Rainer Pereira Gioneds - 

OAB:8.123/PR, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emídio Dantas - 

OAB:3540-MT

 Aguarde-se manifestação por 30 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 35276 Nr: 2746-09.2006.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Vicente de Oliveira Biariz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Penha Costa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 Ao exequente para indicar bens à penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 33657 Nr: 1104-98.2006.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clelio Correa Lima, Leila Aguetoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romeu Cordeiro de Oliveira, Novaflex 

Embalagens Limitada, João Sebastião de Queiroz, Otavio Conceição 

Quinta, Luzia Terezinha de Souza Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Babka - OAB:16.925-A, 

ANNA BABKA - OAB:MT.16925-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifique o cartório se os requeridos se manifestaram nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 55620 Nr: 1127-05.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleidimar Rodrigues de Souza-Firma

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hailton Magio - 

OAB:15.839/MT

 S E N T E N Ç A

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida por ente da Federação, nos 

moldes da Lei 6830/80, lastreada em CDA – Certidão de Dívida Ativa, 

regularmente constituída.

Devidamente citado, o executado deixou de efetuar o pagamento.

O exequente, instado a se manifestar, pugnou pela tentativa de bloqueio 

de numerário, através de penhora on line, que restou inexitosa.

Instado a se manifestar indicando bens à penhora, pugnou pela 

suspensão do processo, na forma do art.40 da LEF.

 Transcorrido o prazo, intimado pessoalmente para cumprir a diligência, 

indicando bens à penhora, deixou de cumprir com a diligência que lhe 

incumbia.

É o breve Relatório. Passo a decidir.

Conforme cediço, em pacífica jurisprudência a seguir colacionada, cabe 

ao exequente o dever de indicar bens à penhora e não transferir ao Poder 

Judiciário tal mister em localizar bens penhoráveis.

 Ademais, não é o Poder Judiciário órgão consultivo do Poder Executivo, 

para fazer consultas e pesquisas visando atender o desejo da Fazenda 

Pública, que se queda inerte, aguardando que o Poder Judiciário 

impulsione o processo e execute a dívida em seu favor.

Aliás, não se pode olvidar que a Fazenda Pública não só pode como deve 

diligenciar para localização de bens passíveis de penhora, tendo livre 

acesso aos bancos de dados de veículos, semoventes, cotas de 
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sociedades comerciais, imóveis e etc, bastando, para isso, requerer 

informações aos órgãos do DETRAN, INDEA, Junta Comercial e Cartório de 

Registro de Imóveis, dentre outros inúmeros meios disponíveis a qualquer 

cidadão, quanto mais ao Poder Público.

 Ressalta-se, ainda que, em se tratando de execução fiscal estadual, mais 

fácil é para a Fazenda Pública, a realização de consulta sobre veículos, 

vez que o DETRAN é órgão estadual submetido ao fisco, causando 

espanto a inércia do exequente em consultar seus próprios órgãos.

Transferir tais diligências ao Poder Judiciário, sem empreender qualquer 

medida acima exemplificada, se afigura temerária, pois não só assoberba 

o Poder Judiciário, como também o transforma em órgão subordinado ao 

Fisco, em detrimento da sua imprescindível INDEPENDÊNCIA e 

IMPARCIALIDADE, em detrimento do executado.

Ressalta-se jurisprudência neste sentido:

 Processual civil. Execução fiscal. BACENJUD. RENAJUD. Tentativas 

infrutíferas. Art. 185-A do CTN. Indicação de bens passíveis de penhora. 

Impossibilidade de aplicação, no caso. Ônus do credor. Ausência de 

demonstração do exaurimento de diligências. Precedentes. Agravo 

inominado improvido. 1. Agravo Inominado que indeferiu o pedido 

formulado pela agravante, em relação à intimação da executada para 

indicar bens à penhora. 2. Admite-se, excepcionalmente, a requisição 

regular da autoridade judiciária no interesse da justiça, para localização de 

bens passíveis de penhora, se provado, pelo exequente, que envidou 

todos os esforços no sentido de localização de bens penhoráveis, bem 

como que foram frustradas as tentativas de localizá-los por meios 

próprios, hipótese não refletida nos autos. 3. Não é função do Judiciário a 

satisfação do interesse do credor na execução fiscal, não podendo 

substituir-lhe determinando, desde logo, providência que a este competia. 

Com efeito, entendo que cabe ao exequente indicar os bens do executado 

que poderão ser constritos com o objetivo de satisfazer o crédito. Dessa 

forma, não cabe ao Poder Judiciário, sabidamente de recursos humanos e 

financeiros limitados, assumir atribuições que cabem ao credor. 4. Apesar 

de assistir ao credor o direito de ver satisfeito o seu crédito, só se deve 

deferir a medida prevista no art. 185-A em hipóteses especiais. Constitui 

ônus do exequente, envidar os esforços necessários à localização de 

bens do executado, tais como o envio de requerimentos aos cartórios de 

Registro de Imóveis, ao Departamento de Trânsito, etc, o que, in casu, não 

restou demonstrado. 5. Precedentes. Agravo inominado improvido.

(TRF-5 - AG: 1050702014405999901, Relator: Desembargador Federal 

Rogério Roberto Gonçalves de Abreu, Data de Julgamento: 20/05/2014, 

Quarta Turma, Data de Publicação: 29/05/2014) (g.n.)

 Por derradeiro, no que tange ao pedido de expedição de ofício eletrônico 

ao Sistema INFOJUD da Receita Federal, encontra-se consolidada a 

jurisprudência no sentido de que ao Juízo não cabe substituir-se à parte 

nas diligências que lhe competem para localização do devedor e de bens 

para penhora, salvo se provada o esgotamento razoável das tentativas 

neste sentido.

 No caso dos autos, sem promover qualquer tentativa de localização em 

cadastros existentes em órgãos públicos, acessíveis ao credor, o que 

pretende o exequente é que se requisite diretamente o fornecimento de 

endereço e de bens penhoráveis pelo sistema INFOJUD.

 Todavia, tal pretensão, que inclusive implica em quebra de sigilo fiscal, 

porquanto as informações de bens se dão pelo envio de cópias das 

declarações apresentadas pelo contribuinte, não encontra respaldo na 

jurisprudência, também se mostrando extremamente temerária, sem 

justificativa razoável.

Desta forma, a inércia do exequente em indicar bens à penhora, mesmo 

após cientificado PESSOALMENTE para cumprir tal diligência, não pode 

passar in albis, logo a extinção do feito, por força do art.485, III do CPC é 

medida que se impõe.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ART. 485, III, DO CPC DE 

2015 - ABANDONO DE CAUSA - CONFIGURADO - INTIMAÇÃO PESSOAL 

REALIZADA. Na forma do art. 485, III, CPC/2015, será extinto o processo, 

sem resolução do mérito, quando o autor não promover os atos e 

diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) 

dias. Para se extinguir o feito, sem julgamento do mérito, por abandono de 

causa, imprescindível que se cumpra a exigência de intimação pessoal da 

parte para que supra a falta.

(TJ-MG - AC: 10188150031766001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de 

Julgamento: 07/08/0017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 18/08/2017)

ISSO POSTO,

 JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

art.485, III do CPC.ss

PRI. Arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 90575 Nr: 2257-88.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorífico Vale do Guaporé S/A, Aderbal Luiz 

Arantes Junior, Danilo de Amo Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter Dias Prado - 

OAB:SP/236.505

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61357 Nr: 1698-39.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo de Caires Terrenghi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Miranda Lucion - 

OAB:OAB/MT 21.135, Ronie Jacir Thomazi - OAB:OAB/MT 9877-B

 ao exequente para dar prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 49918 Nr: 1239-08.2009.811.0013

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guaiapó Eletrodomésticos Ltda - E.P.P

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Cristina Barbato da 

Silva - OAB:9504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245/MT

 Ao exequente para dar prosseguimento, dainte da situação de 

recuperação judicial da sociedade empresária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88036 Nr: 5772-68.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Antonio Azambuja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleiton Tubino Silva - OAB:5239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A-MT

 Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se fls.256.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82385 Nr: 4659-16.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Moreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Franco de Carvalho - 

OAB:4129-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Moreira Dias - 
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OAB:14279

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82881 Nr: 244-53.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutripura Nutrição e Pastagem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Gosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358

 Ao exequente para dar prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 12166 Nr: 1520-42.2001.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Miguel Vieira Chagas, Maria Ana Chagas 

Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abrão Soares de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amarildo Borges de Oliveira - 

OAB:6121, Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:3498-A/MT

 Suspenda-se conforme requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 40190 Nr: 2491-17.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EARI-m, JAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO REZENDE - OAB:11847, 

Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erivelton Borges Junior - 

OAB:

 Arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 4801 Nr: 1000-53.1999.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SPOLADORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oriovaldo Teotônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 Vistos.

Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80635 Nr: 2760-80.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Dan - ME., Luiz Carlos Dan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dainez Nogueira Moreira - 

OAB:5006/MT

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

 Sem custas ou honorários.

P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 65626 Nr: 1665-15.2012.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito Financiamento e 

Investimento.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Divino Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:OAB/MG 65.628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA LIBÓRIO 

FELICIANO SATHLER - OAB:8516

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84874 Nr: 2409-73.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Pereira Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Universidade do Estado de Mato 

Grosso - Unemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 48803 Nr: 517-71.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalina Maria Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gedeon Rocha da Silva, Sebastiana Alves da 

Silva, Mara Silvia Barbosa de Freitas, Pedro Cesar Roque Faria, Ivania 

Maldonado Romam Faria, Elmisson Souza Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B, Wilson Donizeth de Freitas Faria - OAB:4202

 Suspenda-se conforme requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 91016 Nr: 2617-23.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Nunes Teixeira, Creusa Alves Moreira de 

Oliveira, Erenita Batista da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara Graziela Pinto 

Fernandes de Oliveira - OAB:MT-13680

 Suspenda-se conforme requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 37848 Nr: 406-58.2007.811.0013
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 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisca Amélia Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bento Júnior, Associação de Poupança e 

Empréstimo - POUPEX, João Bento Neto, Espólio de Manoel Ferreira Bento, 

Francisca Zuleide Bento Pinton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Álvaro Adalberto Maciel Carneiro - 

OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VOLPE CAMARGO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:296/2006

 às partes para prosseguimento.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002560-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO INZABRALDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002560-46.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.. 

REQUERIDO: RODRIGO INZABRALDE. Vistos. CERTIFIQUE-SE o cartório 

distribuidor quanto a regularidade no recolhimento das custas iniciais. 

Após, tornem os autos conclusos. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 26 de 

novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002413-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002413-20.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.. REQUERIDO: SÃO 

PAULO TERRAPLANAGEM LTDA - ME. Vistos. CERTIFIQUE-SE o cartório 

distribuidor quanto a regularidade no recolhimento das custas iniciais. 

Após, tornem os autos conclusos. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 26 de 

novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002000-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAV & SEC LAVANDERIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002000-07.2018.8.11.0013. 

EMBARGANTE: LAV & SEC LAVANDERIA LTDA - ME EMBARGADO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. RECEBO a petição de id. 15382646 como 

emenda da inicial. Disciplina o Código de Processo Civil em seu art. 919, 

§1º, que os embargos à execução terão efeito suspensivo se 

comprovado os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde 

que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficiente. No caso dos autos, o embargante não demonstrou a ocorrência 

de todos os requisitos elencados acima, motivo pelo qual RECEBO os 

embargos ofertados pela parte executada, sem atribuir-lhes, contudo, 

efeito suspensivo. Após, INTIME-SE o embargado, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se, nos termos 

do inciso I do art. 920 do NCPC. Cumpridas as etapas acima, façam os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 13 de novembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002627-11.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JUSTINO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MINICIPAL (IMPETRADO)

ALCINO PEREIRA BARCELOS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002627-11.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120)/

[CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins 

de direito que, a manifestação de ID 16605543 é tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Pontes e Lacerda, 27 de 

novembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) -Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE 

PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001125-37.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ALBINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001125-37.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: JULIANA ALBINO DOS SANTOS. REQUERIDO: CAB 

PONTES E LACERDA LTDA. Vistos. MANTENHO a decisão de ID nº. 

15166171 pelos seus próprios fundamentos. REMETAM-SE os autos à 

instância superior com nossas homenagens de estilo. Pontes e Lacerda, 

27 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001285-62.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA CHUVE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001285-62.2018.8.11.0013. AUTOR: 

LUIZA CHUVE. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Vistos. 

Tendo em vista a contestação encartada nos autos, DETERMINO a 

remessa dos autos à Procuradoria do Instituto Nacional do Seguro Social, 

a fim de que manifeste sobre o pedido de desistência, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do § 4º do art. 485 do NCPC. Havendo 

manifestação da requerida, INTIME-SE a parte autora. Caso transcorra o 

prazo da requerida in albis, PROMOVA-SE a conclusão dos autos. Pontes 

e Lacerda, 27 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000696-70.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI VILELA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000696-70.2018.8.11.0013. AUTOR: 

VALDECI VILELA DOS REIS. RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Vistos. Deixo de conhecer os pedidos formulados na 

manifestação de ID nº. 16479467, haja vista que, conforme dispõe o art. 

336, caput, do NCPC, “Incube ao réu alegar, na contestação, toda a 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que 

impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende 

produzir”. No mesmo diploma legal disciplina o art. 341, caput, que 

“Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações 

de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas”. Portanto, os argumentos e pedidos apresentados no 

petitório de ID nº. 16479467 deveriam ser apresentados em sua peça de 

defesa. Entretanto, o requerido não apresentou contestação, conforme 

certidão de ID nº. 15200742. Assim sendo, CUMPRAM-SE as 

determinações elencadas na decisão saneadora de ID nº. 15896572. 

INTIMEM-SE. Às providências. Pontes e Lacerda, 27 de novembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001265-71.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001265-71.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. REQUERIDO: 

JOSÉ ANTONIO PEREIRA DE BRITO. Vistos. CUMPRA-SE na íntegra o 

decisório proferido anteriormente. Às providências. Pontes e Lacerda, 27 

de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001813-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALES KENDY OKUDA KIHARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001813-96.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO – FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO. RÉU: THALES KENDY OKUDA KIHARA. Vistos. 

REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para certificar quanto ao 

regular recolhimento das custas iniciais. Após, conclusos. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 27 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000846-51.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAURA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000846-51.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

EDIMAURA RODRIGUES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos. DETERMINO que a Secretaria adote as providências 

necessárias para a realização da perícia médica determinada na decisão 

de ID 13687301. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Pontes e Lacerda, 27 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002541-40.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

M.RAMOS & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002541-40.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

M.RAMOS & CIA LTDA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Presentes 

os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial. 

CITE-SE o requerido, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, 

advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. Com a juntada da contestação, 

abra-se vista dos autos ao requerente, na forma prevista no art. 350 do 

NCPC. Após, à conclusão para novas deliberações. INTIME-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 27 de novembro 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001875-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. E. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1001875-39.2018.8.11.0013; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[Prisão Civil, Alimentos]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, haja vista 

juntada de pagamento de ID 16194147 e, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista à parte autora para manifestação, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 27 de novembro de 2018 FERNANDA MIKAELA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 757 de 1025



SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81304 Nr: 3490-91.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Farias de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55706 Nr: 1213-73.2010.811.0013

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: fabio Ribas Terra - OAB:7.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no 

prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150495 Nr: 8216-35.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAFAEL JACINTO DE MORAES, Cpf: 

94694281100, Rg: 2264187, Filiação: Amria de Lourdes de Morais e João 

Vacinto de Morais, casado(a), moto taxista. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 231,59 (Duzentos e trinta e um 

reais e cinquenta e nove centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Resumo da Inicial: A presente relação jurídica processual satisfativa tem 

como objeto impor ao executado o cumprimento da sentença que 

homologou acordo celebrado entre as partes que reconheceu o dever de 

prestar alimentos em favor da exequente. Processado regularmente o 

feito, foi celebrado acordo no qual fixou-se a obrigação alimentar em 

29,49% do salário mínimo, que atualmente perfaz a quantia de R$ 276,32 

(duzentos e setenta e seis Reais e trinta e dois centavos). Acontece que 

o executado, desrespeitando ordem judicial, sem qualquer justificativa, não 

está cumprindo com seu dever inerente ao poder familiar, e vem pagando 

somente a quantia de R$ 200,00 desde junho de 2017, razão pela qual se 

impõe o estabelecimento desta etapa satisfativa. No presente pedido será 

cobrado, apenas, as tês últimas prestações, estabelecimento cumprimento 

por carta de sentença para o restante.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de fl. 105, para tanto, 

DETERMINO a busca de endereço do(s) executado(s) junto ao Sistema de 

Informações Eleitorais (Siel). Na hipótese de localização de endereços 

diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE o executado, na forma do art. 

246, I, do Novo Código de Processo Civil.Cumprida todas as determinações 

supra e não havendo resposta acerca de novos endereços, CITE-SE a 

parte executada por edital na forma do art. art. 246, IV, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, 

CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial o NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA do Curso de Bacharelado em Direito da Universidade 

do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – “Campus” Universitário de Pontes 

e Lacerda, sito à Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 78250-000, Pontes e 

Lacerda (MT), telefone (65) 3266-3250, “e-mail” npjunemat@gmail.com, o 

qual é representado pelos advogados Luiz Emidio Dantas Junior (OAB/MT 

7.400) e Joacir Mauro da Silva Junior (OAB/MT 14325) a quem serão 

conferidas todas as prerrogativas atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC 

(conforme autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo diploma legislativo), a quem 

os autos deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao 

exequente para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.INTIME-SE e 

CUMPRA-SE.EXPEÇA-SE o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Pontes e Lacerda, 23 de novembro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113258 Nr: 1341-83.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AFONSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125227 Nr: 5896-46.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145503 Nr: 5919-55.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaura Ferreira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 
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apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145694 Nr: 5991-42.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rute Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134743 Nr: 1346-71.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSP, Selaina Rosa dos Santos, Marineide Gomes, ARGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137166 Nr: 2473-44.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128178 Nr: 7270-97.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146018 Nr: 6152-52.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Alves de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168475 Nr: 4339-53.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OZIMAR MARTINS QUEIROZ, Cpf: 

86587226191, Rg: 1801382-1, Filiação: Oscalina Martins de Queiroz e 

Manoel Messias Filho, data de nascimento: 24/11/1977, brasileiro(a), 

solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O requerente e a requerida conviveram em regime de 

união estável por um período aproximado de 18 anos, conforme 

documento anexo. Ocorre que, desde fevereiro de 2014 o requerente e a 

requeria não mais convivem juntos, uma vez que o Sr. Ozimar abandonou 

o lar, não tendo a autora mais notícias de seu paradeiro. Desta forma, 

nota-se que o vínculo que mantinham findou e por está razão manifesta a 

autora sua pretensão, visando à dissolução da união estável como 

entidade familiar.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de fl. 25, para tanto, 

DETERMINO a busca de endereço do(s) executado(s) junto ao Sistema de 

Informações Eleitorais (Siel). Na hipótese de localização de endereços 

diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE o executado, na forma do art. 

246, I, do Novo Código de Processo Civil.Cumprida todas as determinações 

supra e não havendo resposta acerca de novos endereços, CITE-SE a 

parte executada por edital na forma do art. art. 246, IV, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, 

CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial o NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA do Curso de Bacharelado em Direito da Universidade 

do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – “Campus” Universitário de Pontes 

e Lacerda, sito à Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 78250-000, Pontes e 

Lacerda (MT), telefone (65) 3266-3250, “e-mail” npjunemat@gmail.com, o 

qual é representado pelos advogados Luiz Emidio Dantas Junior (OAB/MT 

7.400) e Joacir Mauro da Silva Junior (OAB/MT 14325) a quem serão 

conferidas todas as prerrogativas atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC 

(conforme autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo diploma legislativo), a quem 

os autos deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao 

exequente para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos.INTIME-SE e CUMPRA-SE.EXPEÇA-SE o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 23 de novembro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155839 Nr: 10739-20.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Alves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLC CONTABILIDADE LTDA – ME , Celio 

Ricardo Shichinoe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 Certifico para os fins de direito que, verificando constatei que a parte 

executada não comprovou nos autos o pagamento do débito, embora 

devidamente intimado via DJE conforme ref. 54. Assim, e com amparo no 
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provimento 56/2007, abrimos vista para autora para apresentar a planilha 

atualizada do débito, bem como requerer o que entender de direito no 

prazo legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152166 Nr: 8970-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO HALYSSON NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O, WEDER DE LACERDA SILVA - OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, verificando constatei que a parte 

executada não comprovou nos autos o pagamento do débito, embora 

devidamente intimado via DJE conforme ref. 58. Assim, e com amparo no 

provimento 56/2007, abrimos vista para autora para apresentar a planilha 

atualizada do débito, bem como requerer o que entender de direito no 

prazo legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56210 Nr: 1750-69.2010.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliamara Romeiro Barbosa, Eliana Mara Romeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josuel da Silva Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 11.048-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão negativa do oficial de justiça de fl. 204, 

com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte exequente 

para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87260 Nr: 4954-19.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matecnorte Materiais de Construção Ltda, Claudio Alves 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Neres Bizerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B, FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em observância ao que foi requerido à fl. 91, 

conforme extrato de fl. 67, o veículo informado não foi objeto de 

constrição judicial, em razão do gravame de alienação fiduciária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10338 Nr: 374-63.2001.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Osmar Franco Severino, Iranilce Auxiliadora 

de Melo Severino, Ana Alice de Melo Franco Severino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Daniel Limiro Marçal, Renata 

Gonçalves Coimbra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13.384/MT, Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Tendo em vista o teor dos documentos de fls. 235 e 252/256, com amparo 

no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147243 Nr: 6678-19.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DELFINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovanna Margonato Gaudenci 

Martins Marchioreto Matsuda - OAB:23.961, Jane Stelle Beca 

Santos - OAB:23432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138962 Nr: 3235-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSD, TÃNIA XAVIER SOARES , Josiel Paula Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital de Clinicas e Maternidade São Lucas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto José Peixoto 

Vellozo - OAB:109231/RJ

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141003 Nr: 4060-04.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa dos Santos Leandro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clayton Rafael Alves Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65446 Nr: 1486-81.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Roberto de Oliveira Limeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo o advogado da parte 

exequente para proceder o preparo da carta precatória expedida nos 

autos, bem como para comprovar a sua distribuição no juízo deprecado, 

no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93883 Nr: 4877-73.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Paulino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130601 Nr: 8411-54.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUMERCINA MENDES DE SOUZA, MARIA MADALENA 

DE SOUZA, HELENA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista as partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154050 Nr: 9934-67.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudemir Gaspar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122000 Nr: 4495-12.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia dos Santos Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE ANTONIO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116567 Nr: 2397-54.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A (OI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245 A

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65101 Nr: 1143-85.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ALVES GUIMARÃES, SEBASTIÃO ALVES 

GUIMARÃES NETO, Vitalina Alves Guimarães, Jose Alves Guimarães, Inez 

Alves Guimarães Martins, Antonio Alves Guimarães, Maria Alves 

Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9492 Nr: 29-73.1996.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filinto de Souza Lopes, Antonio Rodrigues da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor do documento de fl. 176vº, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte exequente para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132415 Nr: 363-72.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herlan Aparecido Santos de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte requerida para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51650 Nr: 2477-62.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Salasar - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60649 Nr: 989-04.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163944 Nr: 2137-06.2018.811.0013

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA FABRIZZIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEDRO RODRIGUES SOARES FARIAS, 

Jeanete Tereza Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CARVALHO DA SILVA 
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FERNANDES - OAB:21326/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 97575 Nr: 1038-06.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER HENRIQUE DA SILVA, Maria Helena da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme informação de ref. 60 e 

com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ encaminho os autos a parte 

autora para que requeira o que entender cabível, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53289 Nr: 4642-82.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Alves de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 11.048-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85601 Nr: 3207-34.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ferragens Ribeiro Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizetti Luiz de Freitas - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte autora sem que 

houvesse manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, encaminho os autos à expedição, para que se proceda à 

sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo legal, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002834-10.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MARIA ADRIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002834-10.2018.8.11.0013 AUTOR: 

JULIANA MARIA ADRIANO. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Vistos. CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar 

resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", 

do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem 

menção o art. 344, "caput", do NCPC. Após, com a juntada da contestação 

da autarquia requerida, INTIME-SE a parte autora através de seu 

advogado, via DJE, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada. Em seguida, com o transcurso do 

prazo acima mencionado, que deverá ser certificado, ou a juntada da 

impugnação, DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde 

NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE 

ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José 

Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone 

(065) 3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá 

ser intimado acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de 

compromisso, e deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo 

responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras 

considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização 

do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 

465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos do NCPC). ARBITRO os 

honorários periciais devidos ao Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, 

no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, a serem 

arcados pela Justiça Federal. Ressalta-se que o valor da verba honorária 

ora arbitrada justifica-se pela inexistência de perito médico no Município de 

Pontes e Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de profissional domiciliado 

no Município de Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 

225Km da sede desta Comarca, e, consequentemente, faz como que o 

“expert” percorra a distância aproximada de 450Km para a realização dos 

exames médicos referentes aos processos em que atua como perito 

Deverá o(a) Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento por 

certidão, via DJE, intimar a parte autora e, mediante carta com aviso de 

recebimento intimar a autarquia requerida acerca da data aprazada para a 

perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, incisos II e III, do NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá 

comparecer na perícia a ser designada, independentemente de intimação. 

Com o laudo pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem 

sobre ele, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, §1º, do NCPC). Por fim, 

com o integral cumprimento das determinações acima mencionadas, 

promova a conclusão dos autos. INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) 

requerente, via Diário da Justiça Eletrônico. A propósito, CONCEDO a parte 

requerente o beneplácito da assistência judiciária gratuita. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 26 de novembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002837-62.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002837-62.2018.8.11.0013 EXEQUENTE: 

THIAGO MOREIRA RODRIGUES. EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO. Vistos. THIAGO MOREIRA RODRIGUES, devidamente qualificado 

nos autos, ajuizou a presente EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO. Carreou à inicial os documentos de 

folhas retro. Em seguida, vieram-me conclusos. É o relato do necessário. 

Decido. Consoante se infere da leitura dos autos, o autor, na inicial, 

atribuiu à causa, o valor de R$ 1.793,02 (um mil setecentos e noventa e 

três reais e dois). Desta maneira, considerando que o Estado de Mato 

Grosso é quem figura no polo passivo da lide, tem vigência, na hipótese, a 

Lei nº 12.153/2009, cujo teor dispõe sobre os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios 

e dos Municípios. Com efeito, o citado diploma legislativo consigna o 

seguinte: Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º Não se incluem na competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de 

segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por 

improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre 

direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens 

imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e 
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fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como 

objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos 

civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. § 2º Quando a 

pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência 

do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de 

eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no 

caput deste artigo. § 3º (VETADO) § 4º No foro onde estiver instalado 

Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. 

Visando a regulamentar a matéria, inclusive, o e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso editou a Resolução nº 4/2014-TP (DJE de 28 de 

março de 2014), a qual retrata a situação nos seguintes termos: Art. 1º As 

causas referentes à Lei Federal nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, 

serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento. § 1º Observadas as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, a competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato 

Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) 

salários mínimos, exemplificadamente relativas a: I – multas e outras 

penalidades decorrentes de infração de trânsito; II – transferência de 

propriedade de veículos automotores terrestres; III – Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN); IV – Imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços 

(ICMS); V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); 

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde 

humana; VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos 

cirúrgicos; VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública; 

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de 

não fazer; X – indenizatórias; XI – notificações, interpelações e protesto 

judicial; § 2º Os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor desta 

Resolução permanecerão com a competência inalterada. (...) Desta 

maneira, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009 se refere à 

competência de caráter absoluto, de forma a não dar azo à sua 

prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo julgador. Por 

tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo Civil, 

DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes 

e Lacerda para processar e julgar a presente demanda. INTIME-SE. 

Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o feito seja remetido ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pontes e Lacerda, 

após procedidas as baixas e anotações necessárias. CUMPRA-SE, 

providenciando o necessário. Pontes e Lacerda, 26 de novembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000744-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO GOIS BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000744-29.2018.8.11.0013. AUTOR: 

EVERALDO GOIS BEZERRA DA SILVA. RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

proposta por EVERALDO GOIS BEZERRA DA SILVA, em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente 

qualificados na inicial. Juntou documentos nas folhas retro. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação (ID nº. 14666329). 

Apesar de intimado, o autor não apresentou impugnação, conforme 

certidão de ID nº. 16647978. E os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Trata-se de ação pelo procedimento ordinário em 

que o autor pleiteia que a ré seja condenada à indenização por acidente 

de trânsito no importe de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e 

cinquenta centavos). Como preliminar, a parte ré apresentou a 

necessidade de inclusão de outra seguradora no polo passivo da 

presente demanda, alegação que merece ser afastada, de acordo com o 

entendimento já consolidado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Tal entendimento estabelece que qualquer seguradora pode 

responder pelo pagamento das indenizações devidas pelo seguro DPVAT. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DPVAT S/A - 

INADMISSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA SEGURADORA DEMANDADA NA 

INICIAL - RECURSO PROVIDO. Qualquer seguradora participante do 

convênio firmado com a FENASEG (Federação Nacional de Seguros) tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, nos termos do artigo 7º, caput, da 

Lei nº 6.194, de 19.12.74, com a redação dada pela Lei nº 8.441, de 

13.07.92. (AI, 71999/2009, DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2009, Data da publicação no 

DJE 09/12/2009). Quanto a preliminar de ausência de interesse de agir, 

consubstanciada em razão de a parte requerente ter recebido, na seara 

administrativa, indenização, entendo que referida tese defensiva 

confunde-se com o mérito, devendo ser analisada por ocasião da 

prolação da sentença de mérito. Acerca da preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, uma vez que a parte requerente não apresentou comprovante 

de residência, requisito para fixação do foro, a jurisprudência já 

sedimentou há muito tempo o entendimento pela desnecessidade de sua 

apresentação. O ordenamento processual ou rito aplicável às ações de 

cobrança do seguro DPVAT não mencionam a necessidade de 

apresentação do comprovante de residência. Nessa linha, destaco 

precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, em 

casos análogos recentes, já firmou a orientação: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA APRESENTAÇÃO 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE - AUSÊNCIA DE 

EXIGÊNCIA LEGAL NESSE SENTIDO - ROL TAXATIVO DOS ARTS. 282 E 

283 DO CPC - RECURSO PROVIDO . 1. O comprovante de residência não 

está no rol de requisitos previsto no art. 282 do Código de Processo Civil, 

sendo desncessária, portanto, a determinação de emenda para a sua 

apresentação, principalmente quando a agravante apresenta toda a 

qualificação na peça inicial com a informação de seu nome e sobrenome, 

nacionalidade, estado civil, profissão, número de carteira de identidade e 

CPF, endereço e domicílio, bem como a completa qualificação do réu . 2. 

Quanto a previsão do art. 283 do CPC no sentido de que a inicial seja 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, tais 

documentos são aqueles indispensáveis ao desenvolvimento do 

processo, ou seja, aqueles relacionados com os fatos e com os 

fundamentos jurídicos do pedido, consistindo, na verdade, as provas 

documentais pelas quais o autor pretende demonstrar a verdade de suas 

alegações. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 

58139000028, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2013, Data da 

Publicação no Diário: 27/06/2013)”. Com isso, verifica-se que o dispositivo 

legal retratado pelo Novo Código de Processo Civil em seus arts. 319 e 

320 não exigem o comprovante de residência da parte, tal como é o 

entendimento jurisprudencial supracitado. Assim, REJEITO as preliminares. 

Deste modo, passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas. Portanto, não havendo mais 

preliminares a serem analisadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória. DETERMINO a realização de exame pericial, 

para tanto, NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ 

DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua 

Coronel José Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de 

C á c e r e s / M T ,  t e l e f o n e  ( 0 6 5 )  3 2 2 3 - 2 4 0 5 ,  “ e - m a i l ” 

medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca da 

nomeação levada a efeito. Deverá a secretaria, mediante impulsionamento 

por certidão, via DJE, intimar o autor e, mediante remessa dos autos, 

intimar a seguradora ré acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do NCPC). Faço 

consignar que o autor deverá comparecer na perícia a ser designada 

independentemente de intimação pessoal. ARBITRO os honorários 

periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o prazo de 30 (trinta) 
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dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da realização da perícia 

médica. Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos autos às 

partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem 

acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, PROMOVA-SE 

nova conclusão dos autos. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 

27 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001515-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001515-07.2018.8.11.0013. AUTOR: 

AMILTON SILVA NASCIMENTO. RÉU: CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP. 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO 

DE QUANTIAS PAGAS ajuizada por AMILTON SILVA NASCIMENTO, 

devidamente qualificada no feito, em desfavor de CONSTRUTORA EMA 

LTDA - EPP. Carreou à inicial documentos. A decisão de ID nº. 15837655 

determinou a emenda da inicial, a fim de que o autor recolhesse as custas 

e demais despesas relativas à distribuição do feito. Todavia, embora 

devidamente intimado por meio de seus advogados e via DJE, o autor 

permaneceu inerte, conforme dá conta o teor da certidão de ID nº. 

16672776. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Conforme consta do relatório, a inicial padecia de 

vícios sanáveis, motivo pelo qual foi determinada a sua emenda, na forma 

do art. 321 do NCPC. No entanto, segundo consta dos autos, o autor não 

cumpriu a ordem desde juízo, efetuando as correções necessárias para o 

bom andamento do feito. Neste panorama de ideias, decorre do próprio 

parágrafo único do art. 321 a obrigação imposta ao julgador em extinguir o 

feito, indeferindo a inicial, de acordo com o que estatui também o art. 330, 

IV, do NCPC. Desta maneira, de acordo com o disposto nos arts. 321, 

parágrafo único, e 330, IV, ambos do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do mesmo código. Pelo 

princípio da causalidade, CONDENO o autor ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, conforme art. 82 do NCPC. Sem 

condenação em honorários, uma vez que sequer houve citação dos réus. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. Pontes e Lacerda, 27 de novembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000869-94.2018.8.11.0013. AUTOR: 

EMERSON OLIVEIRA CASSIANO. RÉU: SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

proposta por EMERSON OLIVEIRA CASSIANO, em face de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., ambos devidamente 

qualificados na inicial. Juntou documentos nas folhas retro. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação (ID nº. 14562947). 

Manifestação do autor ao ID nº. 15282809. E os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação pelo procedimento 

ordinário em que o autor pleiteia que a ré seja condenada à indenização 

por acidente de trânsito no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Como preliminar, a parte ré apresentou a necessidade de inclusão 

de outra seguradora no polo passivo da presente demanda, alegação que 

merece ser afastada, de acordo com o entendimento já consolidado do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Tal entendimento 

estabelece que qualquer seguradora pode responder pelo pagamento das 

indenizações devidas pelo seguro DPVAT. AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER 

DO CONSÓRCIO DPVAT S/A - INADMISSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA 

SEGURADORA DEMANDADA NA INICIAL - RECURSO PROVIDO. Qualquer 

seguradora participante do convênio firmado com a FENASEG (Federação 

Nacional de Seguros) tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização correspondente ao seguro obrigatório, nos termos do artigo 

7º, caput, da Lei nº 6.194, de 19.12.74, com a redação dada pela Lei nº 

8.441, de 13.07.92. (AI, 71999/2009, DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2009, Data da 

publicação no DJE 09/12/2009). Acerca da preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, uma vez que a parte requerente não apresentou comprovante 

de residência, requisito para fixação do foro, a jurisprudência já 

sedimentou há muito tempo o entendimento pela desnecessidade de sua 

apresentação. O ordenamento processual ou rito aplicável às ações de 

cobrança do seguro DPVAT não mencionam a necessidade de 

apresentação do comprovante de residência. Nessa linha, destaco 

precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, em 

casos análogos recentes, já firmou a orientação: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA APRESENTAÇÃO 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE - AUSÊNCIA DE 

EXIGÊNCIA LEGAL NESSE SENTIDO - ROL TAXATIVO DOS ARTS. 282 E 

283 DO CPC - RECURSO PROVIDO . 1. O comprovante de residência não 

está no rol de requisitos previsto no art. 282 do Código de Processo Civil, 

sendo desncessária, portanto, a determinação de emenda para a sua 

apresentação, principalmente quando a agravante apresenta toda a 

qualificação na peça inicial com a informação de seu nome e sobrenome, 

nacionalidade, estado civil, profissão, número de carteira de identidade e 

CPF, endereço e domicílio, bem como a completa qualificação do réu . 2. 

Quanto a previsão do art. 283 do CPC no sentido de que a inicial seja 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, tais 

documentos são aqueles indispensáveis ao desenvolvimento do 

processo, ou seja, aqueles relacionados com os fatos e com os 

fundamentos jurídicos do pedido, consistindo, na verdade, as provas 

documentais pelas quais o autor pretende demonstrar a verdade de suas 

alegações. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 

58139000028, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2013, Data da 

Publicação no Diário: 27/06/2013)”. Com isso, verifica-se que o dispositivo 

legal retratado pelo Novo Código de Processo Civil em seus arts. 319 e 

320 não exigem o comprovante de residência da parte, tal como é o 

entendimento jurisprudencial supracitado. Assim, REJEITO as preliminares. 

Deste modo, passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas. Portanto, não havendo mais 

preliminares a serem analisadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória. DETERMINO a realização de exame pericial, 

para tanto, NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ 

DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua 

Coronel José Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de 

C á c e r e s / M T ,  t e l e f o n e  ( 0 6 5 )  3 2 2 3 - 2 4 0 5 ,  “ e - m a i l ” 

medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca da 

nomeação levada a efeito. Deverá a secretaria, mediante impulsionamento 

por certidão, via DJE, intimar o autor e, mediante remessa dos autos, 

intimar a seguradora ré acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do NCPC). Faço 

consignar que o autor deverá comparecer na perícia a ser designada 

independentemente de intimação pessoal. ARBITRO os honorários 

periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 1.000,00 (mil 
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reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o prazo de 30 (trinta) 

dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da realização da perícia 

médica. Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos autos às 

partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem 

acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, PROMOVA-SE 

nova conclusão dos autos. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 

27 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001339-28.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001339-28.2018.8.11.0013. AUTOR: 

SILMARA SANTANA. RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por SILMARA SANTANA, em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos 

devidamente qualificados na inicial. Juntou documentos nas folhas retro. 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação (ID nº. 

14779526). Impugnação à contestação ao ID nº. 16606769. E os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação 

pelo procedimento ordinário em que o autor pleiteia que a ré seja 

condenada à indenização por acidente de trânsito no importe de R$ 

11.137,50 (onze mil cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos). 

Como preliminar, a parte ré apresentou a necessidade de inclusão de 

outra seguradora no polo passivo da presente demanda, alegação que 

merece ser afastada, de acordo com o entendimento já consolidado do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Tal entendimento 

estabelece que qualquer seguradora pode responder pelo pagamento das 

indenizações devidas pelo seguro DPVAT. AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER 

DO CONSÓRCIO DPVAT S/A - INADMISSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA 

SEGURADORA DEMANDADA NA INICIAL - RECURSO PROVIDO. Qualquer 

seguradora participante do convênio firmado com a FENASEG (Federação 

Nacional de Seguros) tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização correspondente ao seguro obrigatório, nos termos do artigo 

7º, caput, da Lei nº 6.194, de 19.12.74, com a redação dada pela Lei nº 

8.441, de 13.07.92. (AI, 71999/2009, DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2009, Data da 

publicação no DJE 09/12/2009). Quanto a preliminar de ausência de 

interesse de agir, consubstanciada em razão de a parte requerente ter 

recebido, na seara administrativa, indenização, entendo que referida tese 

defensiva confunde-se com o mérito, devendo ser analisada por ocasião 

da prolação da sentença de mérito. Assim, REJEITO as preliminares. Deste 

modo, passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas. Portanto, não havendo mais 

preliminares a serem analisadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória. DETERMINO a realização de exame pericial, 

para tanto, NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ 

DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua 

Coronel José Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de 

C á c e r e s / M T ,  t e l e f o n e  ( 0 6 5 )  3 2 2 3 - 2 4 0 5 ,  “ e - m a i l ” 

medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca da 

nomeação levada a efeito. Deverá a secretaria, mediante impulsionamento 

por certidão, via DJE, intimar o autor e, mediante remessa dos autos, 

intimar a seguradora ré acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do NCPC). Faço 

consignar que o autor deverá comparecer na perícia a ser designada 

independentemente de intimação pessoal. ARBITRO os honorários 

periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o prazo de 30 (trinta) 

dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da realização da perícia 

médica. Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos autos às 

partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem 

acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, PROMOVA-SE 

nova conclusão dos autos. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 

27 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de 

Direito
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Processo Número: 1001732-50.2018.8.11.0013
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001732-50.2018.8.11.0013. AUTOR: 

AQUINO FERREIRA. RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA 

DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por AQUINO 

FERREIRA, em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A, ambos devidamente qualificados na inicial. Juntou 

documentos nas folhas retro. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação (ID nº. 15763302). Apesar de intimado, o auto 

deixou de manifestar, conforme certidão de ID nº. 15768393. E os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação 

pelo procedimento ordinário em que o autor pleiteia que a ré seja 

condenada à indenização por acidente de trânsito no importe de R$ 

12.656,25 (doze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco 

centavos). Como preliminar, a parte ré apresentou a necessidade de 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da presente demanda, 

alegação que merece ser afastada, de acordo com o entendimento já 

consolidado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Tal 

entendimento estabelece que qualquer seguradora pode responder pelo 

pagamento das indenizações devidas pelo seguro DPVAT. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DPVAT S/A - INADMISSIBILIDADE - 

MANUTENÇÃO DA SEGURADORA DEMANDADA NA INICIAL - RECURSO 

PROVIDO. Qualquer seguradora participante do convênio firmado com a 

FENASEG (Federação Nacional de Seguros) tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório, nos termos do artigo 7º, caput, da Lei nº 6.194, de 19.12.74, 

com a redação dada pela Lei nº 8.441, de 13.07.92. (AI, 71999/2009, DES. 

LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 25/11/2009, Data da publicação no DJE 09/12/2009). Quanto a 

preliminar de ausência de interesse de agir, consubstanciada em razão de 

a parte requerente ter recebido, na seara administrativa, indenização, 

entendo que referida tese defensiva confunde-se com o mérito, devendo 

ser analisada por ocasião da prolação da sentença de mérito. Acerca da 

preliminar de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo, uma vez que a parte requerente não 

apresentou comprovante de residência, requisito para fixação do foro, a 

jurisprudência já sedimentou há muito tempo o entendimento pela 

desnecessidade de sua apresentação. O ordenamento processual ou rito 

aplicável às ações de cobrança do seguro DPVAT não mencionam a 

necessidade de apresentação do comprovante de residência. Nessa linha, 

destaco precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo 

que, em casos análogos recentes, já firmou a orientação: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA APRESENTAÇÃO 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE - AUSÊNCIA DE 

EXIGÊNCIA LEGAL NESSE SENTIDO - ROL TAXATIVO DOS ARTS. 282 E 

283 DO CPC - RECURSO PROVIDO . 1. O comprovante de residência não 

está no rol de requisitos previsto no art. 282 do Código de Processo Civil, 
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sendo desncessária, portanto, a determinação de emenda para a sua 

apresentação, principalmente quando a agravante apresenta toda a 

qualificação na peça inicial com a informação de seu nome e sobrenome, 

nacionalidade, estado civil, profissão, número de carteira de identidade e 

CPF, endereço e domicílio, bem como a completa qualificação do réu . 2. 

Quanto a previsão do art. 283 do CPC no sentido de que a inicial seja 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, tais 

documentos são aqueles indispensáveis ao desenvolvimento do 

processo, ou seja, aqueles relacionados com os fatos e com os 

fundamentos jurídicos do pedido, consistindo, na verdade, as provas 

documentais pelas quais o autor pretende demonstrar a verdade de suas 

alegações. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 

58139000028, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2013, Data da 

Publicação no Diário: 27/06/2013)”. Com isso, verifica-se que o dispositivo 

legal retratado pelo Novo Código de Processo Civil em seus arts. 319 e 

320 não exigem o comprovante de residência da parte, tal como é o 

entendimento jurisprudencial supracitado. Assim, REJEITO as preliminares. 

Deste modo, passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas. Portanto, não havendo mais 

preliminares a serem analisadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória. DETERMINO a realização de exame pericial, 

para tanto, NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ 

DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua 

Coronel José Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de 

C á c e r e s / M T ,  t e l e f o n e  ( 0 6 5 )  3 2 2 3 - 2 4 0 5 ,  “ e - m a i l ” 

medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca da 

nomeação levada a efeito. Deverá a secretaria, mediante impulsionamento 

por certidão, via DJE, intimar o autor e, mediante remessa dos autos, 

intimar a seguradora ré acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do NCPC). Faço 

consignar que o autor deverá comparecer na perícia a ser designada 

independentemente de intimação pessoal. ARBITRO os honorários 

periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o prazo de 30 (trinta) 

dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da realização da perícia 

médica. Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos autos às 

partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem 

acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, PROMOVA-SE 

nova conclusão dos autos. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 

27 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001766-25.2018.8.11.0013. AUTOR: 

HELIO MOREIRA DOS SANTOS. RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

proposta por HELIO MOREIRA DOS SANTOS, em face de SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, ambos devidamente 

qualificados na inicial. Juntou documentos nas folhas retro. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação (ID nº. 15874132). 

Impugnação à contestação ao ID nº. 16606778. E os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação pelo 

procedimento ordinário em que o autor pleiteia que a ré seja condenada à 

indenização por acidente de trânsito no importe de R$ 8.775,00 (oito mil 

setecentos e setenta e cinco reais). Quanto a preliminar de ausência de 

interesse de agir, consubstanciada em razão de a parte requerente ter 

recebido, na seara administrativa, indenização, entendo que referida tese 

defensiva confunde-se com o mérito, devendo ser analisada por ocasião 

da prolação da sentença de mérito. Assim, REJEITO a preliminar. Deste 

modo, passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas. Portanto, não havendo mais 

preliminares a serem analisadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória. DETERMINO a realização de exame pericial, 

para tanto, NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ 

DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua 

Coronel José Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de 

C á c e r e s / M T ,  t e l e f o n e  ( 0 6 5 )  3 2 2 3 - 2 4 0 5 ,  “ e - m a i l ” 

medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca da 

nomeação levada a efeito. Deverá a secretaria, mediante impulsionamento 

por certidão, via DJE, intimar o autor e, mediante remessa dos autos, 

intimar a seguradora ré acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do NCPC). Faço 

consignar que o autor deverá comparecer na perícia a ser designada 

independentemente de intimação pessoal. ARBITRO os honorários 

periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o prazo de 30 (trinta) 

dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da realização da perícia 

médica. Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos autos às 

partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem 

acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, PROMOVA-SE 

nova conclusão dos autos. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 

27 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001767-10.2018.8.11.0013. AUTOR: 

KATIA CILENE OLIVEIRA SALES. RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

proposta por KATIA CILENE OLIVEIRA SALES, em face de SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, ambos devidamente 

qualificados na inicial. Juntou documentos nas folhas retro. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação (ID nº. 15736691). 

Apesar de intimada, a autora manteve-se inerte, conforme certidão de ID 

nº. 16624513. E os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Trata-se de ação pelo procedimento ordinário em que o autor 

pleiteia que a ré seja condenada à indenização por acidente de trânsito no 

importe de R$ 8.775,00 (oito mil setecentos e setenta e cinco reais). 

Quanto a preliminar de ausência de interesse de agir, consubstanciada em 

razão de a parte requerente ter recebido, na seara administrativa, 

indenização, entendo que referida tese defensiva confunde-se com o 

mérito, devendo ser analisada por ocasião da prolação da sentença de 

mérito. Acerca da preliminar de ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a parte 

requerente não apresentou comprovante de residência, requisito para 

fixação do foro, a jurisprudência já sedimentou há muito tempo o 

entendimento pela desnecessidade de sua apresentação. O ordenamento 

processual ou rito aplicável às ações de cobrança do seguro DPVAT não 

mencionam a necessidade de apresentação do comprovante de 

residência. Nessa linha, destaco precedentes do e. Tribunal de Justiça do 

Estado do Espírito Santo que, em casos análogos recentes, já firmou a 

orientação: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL 

PARA APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DA 

AGRAVANTE - AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL NESSE SENTIDO - ROL 
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TAXATIVO DOS ARTS. 282 E 283 DO CPC - RECURSO PROVIDO . 1. O 

comprovante de residência não está no rol de requisitos previsto no art. 

282 do Código de Processo Civil, sendo desncessária, portanto, a 

determinação de emenda para a sua apresentação, principalmente quando 

a agravante apresenta toda a qualificação na peça inicial com a 

informação de seu nome e sobrenome, nacionalidade, estado civil, 

profissão, número de carteira de identidade e CPF, endereço e domicílio, 

bem como a completa qualificação do réu . 2. Quanto a previsão do art. 

283 do CPC no sentido de que a inicial seja instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação, tais documentos são aqueles 

indispensáveis ao desenvolvimento do processo, ou seja, aqueles 

relacionados com os fatos e com os fundamentos jurídicos do pedido, 

consistindo, na verdade, as provas documentais pelas quais o autor 

pretende demonstrar a verdade de suas alegações. 3. Recurso provido. 

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 58139000028, Relator : CARLOS 

SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Julgamento: 18/06/2013, Data da Publicação no Diário: 27/06/2013)”. Com 

isso, verifica-se que o dispositivo legal retratado pelo Novo Código de 

Processo Civil em seus arts. 319 e 320 não exigem o comprovante de 

residência da parte, tal como é o entendimento jurisprudencial supracitado. 

Assim, REJEITO as preliminares. Deste modo, passo então, autorizado pelo 

artigo 357 do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas. Portanto, não havendo mais preliminares a serem analisadas, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória. 

DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto, NOMEIO como 

perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, 

CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 109, Centro, 

CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 3223-2405, 

“e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca 

da nomeação levada a efeito. Deverá a secretaria, mediante 

impulsionamento por certidão, via DJE, intimar o autor e, mediante remessa 

dos autos, intimar a seguradora ré acerca da data aprazada para a 

perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, do NCPC). Faço consignar que o autor deverá comparecer na perícia a 

ser designada independentemente de intimação pessoal. ARBITRO os 

honorários periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o prazo de 

30 (trinta) dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da realização 

da perícia médica. Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos 

autos às partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se 

manifestem acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, 

PROMOVA-SE nova conclusão dos autos. EXPEÇA-SE o necessário. 

Pontes e Lacerda, 27 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001768-92.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ELOIDE MIRANDA XAVIER. RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA 

DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por ELOIDE 

MIRANDA XAVIER, em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A, ambos devidamente qualificados na inicial. 

Juntou documentos nas folhas retro. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou contestação (ID nº. 16231354). Impugnação à 

contestação ao ID nº. 16606788. E os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação pelo procedimento 

ordinário em que o autor pleiteia que a ré seja condenada à indenização 

por acidente de trânsito no importe de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e 

doze reais e cinquenta centavos). Quanto a preliminar de ausência de 

interesse de agir, consubstanciada em razão de a parte requerente ter 

recebido, na seara administrativa, indenização, entendo que referida tese 

defensiva confunde-se com o mérito, devendo ser analisada por ocasião 

da prolação da sentença de mérito. Assim, REJEITO a preliminar. Deste 

modo, passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas. Portanto, não havendo mais 

preliminares a serem analisadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória. DETERMINO a realização de exame pericial, 

para tanto, NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ 

DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua 

Coronel José Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de 

C á c e r e s / M T ,  t e l e f o n e  ( 0 6 5 )  3 2 2 3 - 2 4 0 5 ,  “ e - m a i l ” 

medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca da 

nomeação levada a efeito. Deverá a secretaria, mediante impulsionamento 

por certidão, via DJE, intimar o autor e, mediante remessa dos autos, 

intimar a seguradora ré acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do NCPC). Faço 

consignar que o autor deverá comparecer na perícia a ser designada 

independentemente de intimação pessoal. ARBITRO os honorários 

periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o prazo de 30 (trinta) 

dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da realização da perícia 

médica. Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos autos às 

partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem 

acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, PROMOVA-SE 

nova conclusão dos autos. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 

27 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001770-62.2018.8.11.0013. AUTOR: 

HEIMAR BUENO DE SOUSA. RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

proposta por HEIMAR BUENO DE SOUSA, em face de SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, ambos devidamente 

qualificados na inicial. Juntou documentos nas folhas retro. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação (ID nº. 15852691). 

Apesar de intimado, o autor não manifestou, conforme certidão de ID nº. 

16606788. E os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Trata-se de ação pelo procedimento ordinário em que o autor 

pleiteia que a ré seja condenada à indenização por acidente de trânsito no 

importe de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta 

centavos). Quanto a preliminar de ausência de interesse de agir, 

consubstanciada em razão de a parte requerente ter recebido, na seara 

administrativa, indenização, entendo que referida tese defensiva 

confunde-se com o mérito, devendo ser analisada por ocasião da 

prolação da sentença de mérito. Acerca da preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, uma vez que a parte requerente não apresentou comprovante 

de residência, requisito para fixação do foro, a jurisprudência já 

sedimentou há muito tempo o entendimento pela desnecessidade de sua 

apresentação. O ordenamento processual ou rito aplicável às ações de 

cobrança do seguro DPVAT não mencionam a necessidade de 

apresentação do comprovante de residência. Nessa linha, destaco 

precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, em 

casos análogos recentes, já firmou a orientação: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 
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DPVAT - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA APRESENTAÇÃO 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE - AUSÊNCIA DE 

EXIGÊNCIA LEGAL NESSE SENTIDO - ROL TAXATIVO DOS ARTS. 282 E 

283 DO CPC - RECURSO PROVIDO . 1. O comprovante de residência não 

está no rol de requisitos previsto no art. 282 do Código de Processo Civil, 

sendo desncessária, portanto, a determinação de emenda para a sua 

apresentação, principalmente quando a agravante apresenta toda a 

qualificação na peça inicial com a informação de seu nome e sobrenome, 

nacionalidade, estado civil, profissão, número de carteira de identidade e 

CPF, endereço e domicílio, bem como a completa qualificação do réu . 2. 

Quanto a previsão do art. 283 do CPC no sentido de que a inicial seja 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, tais 

documentos são aqueles indispensáveis ao desenvolvimento do 

processo, ou seja, aqueles relacionados com os fatos e com os 

fundamentos jurídicos do pedido, consistindo, na verdade, as provas 

documentais pelas quais o autor pretende demonstrar a verdade de suas 

alegações. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 

58139000028, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2013, Data da 

Publicação no Diário: 27/06/2013)”. Com isso, verifica-se que o dispositivo 

legal retratado pelo Novo Código de Processo Civil em seus arts. 319 e 

320 não exigem o comprovante de residência da parte, tal como é o 

entendimento jurisprudencial supracitado. Assim, REJEITO as preliminares. 

Deste modo, passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas. Portanto, não havendo mais 

preliminares a serem analisadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória. DETERMINO a realização de exame pericial, 

para tanto, NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ 

DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua 

Coronel José Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de 

C á c e r e s / M T ,  t e l e f o n e  ( 0 6 5 )  3 2 2 3 - 2 4 0 5 ,  “ e - m a i l ” 

medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca da 

nomeação levada a efeito. Deverá a secretaria, mediante impulsionamento 

por certidão, via DJE, intimar o autor e, mediante remessa dos autos, 

intimar a seguradora ré acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do NCPC). Faço 

consignar que o autor deverá comparecer na perícia a ser designada 

independentemente de intimação pessoal. ARBITRO os honorários 

periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o prazo de 30 (trinta) 

dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da realização da perícia 

médica. Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos autos às 

partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem 

acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, PROMOVA-SE 

nova conclusão dos autos. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 

27 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001823-43.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ELSON SILVA DE OLIVEIRA. RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

proposta por ELSON SILVA DE OLIVEIRA, em face de SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, ambos devidamente 

qualificados na inicial. Juntou documentos nas folhas retro. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação (ID nº. 15735767). 

Apesar de intimado, o autor não manifestou, conforme certidão de ID nº. 

16623925. E os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Trata-se de ação pelo procedimento ordinário em que o autor 

pleiteia que a ré seja condenada à indenização por acidente de trânsito no 

importe de R$ 8.775,00 (oito mil setecentos e setenta e cinco reais). 

Quanto a preliminar de ausência de interesse de agir, consubstanciada em 

razão de a parte requerente ter recebido, na seara administrativa, 

indenização, entendo que referida tese defensiva confunde-se com o 

mérito, devendo ser analisada por ocasião da prolação da sentença de 

mérito. Acerca da preliminar de ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a parte 

requerente não apresentou comprovante de residência, requisito para 

fixação do foro, a jurisprudência já sedimentou há muito tempo o 

entendimento pela desnecessidade de sua apresentação. O ordenamento 

processual ou rito aplicável às ações de cobrança do seguro DPVAT não 

mencionam a necessidade de apresentação do comprovante de 

residência. Nessa linha, destaco precedentes do e. Tribunal de Justiça do 

Estado do Espírito Santo que, em casos análogos recentes, já firmou a 

orientação: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL 

PARA APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DA 

AGRAVANTE - AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL NESSE SENTIDO - ROL 

TAXATIVO DOS ARTS. 282 E 283 DO CPC - RECURSO PROVIDO . 1. O 

comprovante de residência não está no rol de requisitos previsto no art. 

282 do Código de Processo Civil, sendo desncessária, portanto, a 

determinação de emenda para a sua apresentação, principalmente quando 

a agravante apresenta toda a qualificação na peça inicial com a 

informação de seu nome e sobrenome, nacionalidade, estado civil, 

profissão, número de carteira de identidade e CPF, endereço e domicílio, 

bem como a completa qualificação do réu . 2. Quanto a previsão do art. 

283 do CPC no sentido de que a inicial seja instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação, tais documentos são aqueles 

indispensáveis ao desenvolvimento do processo, ou seja, aqueles 

relacionados com os fatos e com os fundamentos jurídicos do pedido, 

consistindo, na verdade, as provas documentais pelas quais o autor 

pretende demonstrar a verdade de suas alegações. 3. Recurso provido. 

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 58139000028, Relator : CARLOS 

SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Julgamento: 18/06/2013, Data da Publicação no Diário: 27/06/2013)”. Com 

isso, verifica-se que o dispositivo legal retratado pelo Novo Código de 

Processo Civil em seus arts. 319 e 320 não exigem o comprovante de 

residência da parte, tal como é o entendimento jurisprudencial supracitado. 

Assim, REJEITO as preliminares. Deste modo, passo então, autorizado pelo 

artigo 357 do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas. Portanto, não havendo mais preliminares a serem analisadas, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória. 

DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto, NOMEIO como 

perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, 

CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 109, Centro, 

CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 3223-2405, 

“e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca 

da nomeação levada a efeito. Deverá a secretaria, mediante 

impulsionamento por certidão, via DJE, intimar o autor e, mediante remessa 

dos autos, intimar a seguradora ré acerca da data aprazada para a 

perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, do NCPC). Faço consignar que o autor deverá comparecer na perícia a 

ser designada independentemente de intimação pessoal. ARBITRO os 

honorários periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o prazo de 

30 (trinta) dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da realização 

da perícia médica. Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos 

autos às partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se 

manifestem acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, 

PROMOVA-SE nova conclusão dos autos. EXPEÇA-SE o necessário. 

Pontes e Lacerda, 27 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz (a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001322-89.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

GENILSON PEREIRA DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de ação ordinária de cobrança movida 

por GENILSON PEREIRA DE JESUS em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. A parte requerente alega em sua 

inicial que, em decorrência de acidente de trânsito, ficou inválida, 

resultando incapacidade para as ocupações habituais, não podendo mais 

praticar as atividades do dia-a-dia, nem tampouco para as atividades 

laborativas, fazendo jus à indenização securitária DPVAT no importe de 

R$ 10.125,00 (dez mil e cento e vinte e cinco reais). Citada, a parte 

requerida apresentou contestação alegando preliminar de necessidade de 

alteração do polo passivo para a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPVAT S/A, retificação da autuação e falta de interesse de 

agir. É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação pelo 

procedimento ordinário em que a autora pleiteia que a ré seja condenada à 

indenização por acidente de trânsito no importe de R$ 10.125,00 (dez mil e 

cento e vinte e cinco reais). Como preliminar, a parte ré apresentou a 

necessidade de inclusão de outra seguradora no polo passivo da 

presente demanda, alegação que merece ser afastada, de acordo com o 

entendimento já consolidado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Tal entendimento estabelece que qualquer seguradora pode 

responder pelo pagamento das indenizações devidas pelo seguro DPVAT. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DPVAT S/A - 

INADMISSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA SEGURADORA DEMANDADA NA 

INICIAL - RECURSO PROVIDO. Qualquer seguradora participante do 

convênio firmado com a FENASEG (Federação Nacional de Seguros) tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, nos termos do artigo 7º, caput, da 

Lei nº 6.194, de 19.12.74, com a redação dada pela Lei nº 8.441, de 

13.07.92.” (AI, 71999/2009, DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2009, Data da publicação no 

DJE 09/12/2009). Ainda em sede de preliminar, a requerida arguiu 

ausência de interesse de agir, face ao recebimento na seara 

administrativa de indenização. Todavia, referida tese defensiva 

confunde-se com o mérito, devendo ser analisada por ocasião da 

prolação da sentença de mérito. Desta forma, rejeito as preliminares. 

Deste modo, passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas. Portanto, não havendo mais 

preliminares a serem analisadas, DECLARO saneado o processo, 

remetendo-o à fase instrutória. DETERMINO a realização de exame pericial, 

e, para tanto, NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico, Dr. JOSÉ 

DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua 

Coronel José Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de 

C á c e r e s / M T ,  t e l e f o n e  ( 0 6 5 )  3 2 2 3 - 2 4 0 5 ,  “ e - m a i l ” 

medicinacaceres@hotmail.com, independentemente de compromisso, que 

deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os 

quesitos formulados pelas partes e apresentar outras considerações que 

entender pertinentes, contando, a partir da realização do exame, com o 

prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o 

art. 466, “caput”, ambos do NCPC). ARBITRO os honorários periciais em 

R$ 1.000,00 (mil reais), os quais serão custeados pela parte requerida. 

Proceda-se a intimação das partes para que, caso queiram, apresentem 

quesitos e indiquem assistente técnico no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 

465, § 1º, do Código de Processo Civil) INTIME-SE o perito para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste aceitação expressa quanto à 

nomeação ou apresente pedido de escusa devidamente fundamentado. 

(art. 467, “caput”, NCPC). Caso seja requerido pelo “expert”, AUTORIZO 

desde já o encaminhamento de cópias dos termos do processo, tendo em 

vista não se tratar de feito que tramita sob segredo de justiça. Com a 

comprovação do pagamento da verba honorária, INTIME-SE o perito para 

designar data e horário para a realização do exame médico. Na sequência, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, com antecedência mínima de 5 (cinco) 

dias. (art. 466, §2º, do NCPC) APRESENTADO o laudo médico-pericial, 

INTIMEM-SE as partes, nas pessoas de seus advogados, via DJE, para 

que se manifestem, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Por fim, à 

conclusão para deliberação. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 27 de 

novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001542-87.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ELIZEU DO NASCIMENTO SILVA RÉU: CONSTRUTORA EMA LTDA – EPP 

Vistos. Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por ELISEU DO 

NASCIMENTO SILVA contra CONSTRUTORA EMA LTDA. Com a inicial 

vieram os documentos de folhas retro. Indeferido o pedido de concessão 

da gratuidade da justiça (id. 15837668), o prazo para comprovação do 

pagamento das custas processuais e taxa judiciária decorreu “in albis”, 

consoante id. 16666484. E os autos vieram conclusos. É o relatório, 

fundamento e decido. Estabelece o art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial”. Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o autor não 

atendeu ao chamado judicial, deixando decorrer o prazo “in albis” e de 

efetuar o pagamento das custas iniciais. Portanto, não havendo atendido o 

comando do art. 321 do NCPC, o indeferimento da inicial é medida que se 

impõe. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – AUSÊNCIA DE EMENDA 

À INICIAL APÓS INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO RECOLHIMENTO CUSTAS 

PROCESSUAIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - INÉRCIA – 

INDEFERIMENTO INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 

267, I, C/C ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e 

tendo permanecido este inerte, sem que efetuasse o pagamento das 

custas processuais, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito 

nos termos do artigo 267, I, do CPC. (Ap 121770/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, 

Publicado no DJE 21/03/2017)” APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS 

EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - 

FALTADE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS - PRAZO CONCEDIDO - 

NÃO-CUMPRIMENTO - AUSÊNCIA DE RECURSO ADEQUADO - EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento de decisão não recorrida que 

determina o recolhimento das custas prévias enseja a extinção do 

processo sem resolução de mérito (artigo 485, inciso I, do CPC/15). (Ap 

149943/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017). Isto posto, 

INDEFIRO a petição inicial, com fulcro assente nos arts. 290, 321, 

parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas e taxas judiciárias. Sem 

condenação a honorários advocatícios em razão da ausência de 

pretensão resistida. Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e, após, 

ARQUIVEM-SE os autos. Após, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Dispensado o registro na 

forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 27 de novembro de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002863-60.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N.E. MACHADO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002863-60.2018.8.11.0013 EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO. EXECUTADO: N. E. MACHADO – ME. Vistos. 

CITE(M)-SE o (a) executado (a) N. E. MACHADO – ME no endereço 

Avenida Antonio Magio, n° 1723, Vila Gramado Hotel, Bairro São José, 

Pontes e Lacerda/MT, CEP 78250-000, e eventuais sócios em seus 

respectivos endereços, caso requerido na inicial, para, em 05 (cinco) dias, 

pagar o débito objeto da execução supra, como consta na CDA em anexo, 

bem como as custas processuais, honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) do valor da causa e demais encargos legais que 

ocorrerem, ou nomear bens à penhora (artigos 8º e 9º da Lei nº 6.830/80). 

Decorrido o prazo sem que o (a) devedor (a) efetue o pagamento ou a 

nomeação de bens, proceda-se à PENHORA e AVALIAÇÃO, na forma dos 

artigos 10,11, 13 e 14 da Lei nº 6.830/1980, nomeando-se depositário fiel, 

que deverá ser intimado a não abrir mão do depósito sem prévia 

autorização do juízo, bem como INTIME-SE o (a) EXECUTADO (A) da 

penhora e da avaliação, e ainda, de que TEM O PRAZO DE 30 (TRINTA) 

DIAS para, querendo, opor embargos à execução. Recaindo a constrição 

sobre imóvel, INTIME-SE o cônjuge do (a) executado (a), se casado (a) 

for, e, ainda, o Oficial do Registro de Imóveis competente para que 

proceda ao registro (art. 7º, IV, e art. 14, I, da Lei nº 6.830/1980) ou, na 

impossibilidade deste, à averbação, a que se fará entrega da contrafé e 

cópia do termo ou auto de penhora. Recaindo a penhora em veículos, 

entregue-se a contrafé e cópia do termo ou auto de penhora, com ordem 

de registro (art. 7º, IV, 14, II, da Lei nº 6.830/1980), na repartição 

competente para emissão do certificado de registro. Recaindo em ações, 

debêntures, quota ou qualquer outro título, crédito ou direito societário 

nominativo, entregue-se a contrafé à Junta Comercial, Bolsa de Valores ou 

na sociedade comercial (art. 14, III, da Lei nº 6.830/1980). ATENHA-SE o 

(a) Oficial (a) de Justiça ao estritamente ordenado no mandado, pois 

qualquer alegação relativa à Lei nº 8.009/1990 ou outra matéria deverá ser 

trazida aos autos pelo(a) executado(a) mediante embargos. Não sendo 

encontrado (a) o (a) devedor (a), ou se este (a) se ocultar, proceda-se ao 

ARRESTO de bens, conforme disposto no art. 7º, inciso III, da Lei nº 

6.830/1980. Acaso não localizado (s) o (a)(s) executado (a)(s), fica já 

deferida a pesquisa de novo endereço no sistema INFOJUD. Frustrada a 

obtenção de novo endereço, DEFIRO, desde já, a expedição de edital para 

fins de citação do (a) executado (a). CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 27 

de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002861-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL CAPEL MUNHOZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002861-90.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

DORIVAL CAPEL MUNHOZ. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO DOENÇA COM PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por 

DORIVAL CAPEL MUNHOZ contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. Narra a parte autora, em síntese, que formulou pedido 

administrativo para concessão de auxílio doença junto a Autarquia ré. 

Asseverou que o pleito formulado inicialmente foi deferido e 

posteriormente foi cessado. Diante disso, juntou aos autos os documentos 

comprobatórios do alegado, além da prova documental atestando a 

permanência da incapacidade para o exercício do trabalho, requerendo a 

concessão da tutela antecipada para determinar que a Autarquia ré 

restabeleça o benefício em questão. Ao final, propugnou pela confirmação 

da tutela de urgência e a conversão da pretensão inicial em aposentadoria 

por invalidez, condenando-se a Autarquia ré nos ônus de sucumbência. E 

os autos vieram conclusos. É a suma do necessário, fundamento e 

decido. A teor do disposto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, 

são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pela 

reclamante a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo de dano e, até mesmo, o risco ao resultado útil do 

processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso haja 

um retardamento no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido, ou seja, a probabilidade do direito alegado se consubstancia nos 

documentos carreados aos autos, bem como na informação de 

concessão do benefício na esfera administrativa, além da informação de 

cessação do mesmo ao término do prazo determinado. De outro vértice, o 

presente pronunciamento é não definitivo, haja vista que só é admissível 

quando não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que 

poderá ser revista, reformada ou invalidada. Neste sentido, entende José 

Miguel Garcia Medina: “(...), o pronunciamento é provisório estável: 

provisório, porque qualquer das partes pode ajuizar ação com o intuito de 

obter um pronunciamento judicial fundado em cognição exauriente, e 

estável, porque produz efeitos sem limite temporal (Direito Processual Civil 

Moderno, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 484),”. Por outro lado, 

o perigo de dano é evidenciado pelo fato de ser, após o reconhecimento 

administrativo pela Autarquia ré, cessado a benesse, o que faz exsurgir 

fato cujo potencial é capaz de prejudicar a fonte de sobrevivência da 

parte autora, uma vez que os valores recebidos possuem natureza 

alimentar. Presente, pois, o perigo de dano. Sobre a matéria, é o 

entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Presentes 

a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável, 

deve ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela, para que 

determinada a implantação do benefício de auxílio doença (TRF-4. Agravo 

de instrumento. RS. 0003123-32.2015.404.0000. Órgão Julgador: Sexta 

Turma. Publicação: D. E: 21/09/2015. Julgamento: 16 de setembro de 2015. 

Relator: Hermes Siedler da Conceição Júnior)” Como consequência pelos 

atos praticados pela Autarquia ré, necessário se faz o restabelecimento 

do benefício de auxílio doença. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela probabilidade 

do direito alegado e, ainda, comprovado pela parte reclamante. Ante o 

exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE 

NATUREZA ANTECIPADA, com fundamento no art. 300, “caput”, do Novo 

Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a Autarquia ré, no prazo 

de 30 dias, restabeleça a aposentadoria por invalidez em favor da parte 

autora, sob pena de incidir em multa diária, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), nos termos do artigo 537, caput¸ do NCPC. I - INTIME-SE da tutela 

provisória de urgência ora deferida e CITE-SE a Autarquia ré para, 

querendo, apresentar resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na 

forma do art. 183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que fazem menção o art. 344, "caput", do NCPC. II - Após, 

com a juntada da contestação da autarquia requerida, INTIME-SE a parte 

autora através de seus advogados, via DJE para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, impugnar a contestação apresentada. III - Em seguida, 

com o transcurso do prazo acima mencionado, que deverá ser certificado, 

ou a juntada da impugnação, DETERMINO a realização de exame pericial, 

para tanto desde NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ 

DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua 

Coronel José Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de 

C á c e r e s / M T ,  t e l e f o n e  ( 0 6 5 )  3 2 2 3 - 2 4 0 5 ,  “ e - m a i l ” 

medicinacaceres@hotmail.com, independentemente de compromisso, que 

deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os 

quesitos formulados pelas partes e apresentar outras considerações que 

entender pertinentes, contando, a partir da realização do exame, com o 

prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o 

art. 466, “caput”, ambos do NCPC). IV - Assim, ARBITRO honorários 

periciais devido ao Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, no valor de 

R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da 

Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados 

pela Justiça Federal. Ressalta-se que o valor da verba honorária ora 
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arbitrada justifica-se pela inexistência de perito médico no Município de 

Pontes e Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de profissional domiciliado 

no Município de Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 

225Km da sede desta Comarca, e, consequentemente, faz como que o 

“expert” percorra a distância aproximada de 450Km para a realização dos 

exames médicos referentes aos processos em que atua como perito. V - 

Deverá o(a) Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento por 

certidão, via DJE, intimar a parte autora e, mediante carta com aviso de 

recebimento intimar a autarquia requerida acerca da data aprazada para a 

perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, incisos II e III, do NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá 

comparecer na perícia a ser designada, independentemente, de intimação. 

VI – Com o laudo pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem 

sobre ele, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). VII – Por 

fim, com o integral cumprimento das determinações acima mencionadas, 

promova a conclusão dos autos. VIII - INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) 

requerente, via Diário da Justiça Eletrônico. IX - A propósito, CONCEDO a 

parte autora o beneplácito da assistência judiciária gratuita. Pontes e 

Lacerda, 27 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002449-62.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA JESUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002449-62.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

JULIA JESUS DOS SANTOS. RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por JULIA JESUS DOS 

SANTOS, devidamente qualificada no feito, em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A. Com a inicial vieram documentos. A primeira decisão do 

processo determinou a emenda da inicial, a fim de que a parte autora 

regularizasse a representação processual, uma vez que a procuração 

que instruiu a inicial foi outorgada somente em favor do Dr. Igor Gustavo 

Veloso de Souza, todavia, a petição inicial e os documentos que a 

acompanharam foram assinados eletronicamente por Patrícia Soares 

Dourado, constando como procuradora vinculada aos autos. Após sua 

intimação, a parte autora peticionou, conforme folhas retro, apresentando 

substabelecimento de poderes ao Dr. Valdomiro de Moraes Siqueira. No 

entanto, novamente a petição foi assinada eletronicamente pela Advogada 

Patrícia Soares Dourado, que não possui procuração a ela outorgada para 

peticionar no presente processo. Assim, a parte autora não cumpriu a 

determinação do Juízo a fim de sanar a irregularidade na sua 

representação. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Conforme consta do relatório, a inicial padecia de 

vícios sanáveis, motivo pelo qual foi determinada a sua emenda, na forma 

do art. 321 do NCPC. No entanto, segundo consta dos autos, a parte 

autora não cumpriu a ordem desde juízo, efetuando as correções 

necessárias para o bom andamento do feito. Neste panorama de ideias, 

decorre do próprio parágrafo único do art. 321 a obrigação imposta ao 

julgador em extinguir o feito, indeferindo a inicial, de acordo com o que 

estatui também o art. 330, IV, do NCPC. Desta maneira, de acordo com o 

disposto nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, ambos do Novo Código 

de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 76, §1º, I, c/c art. 

485, I e X, ambos do NCPC. Considerando que o advogado, Dr. Igor 

Gustavo Veloso de Souza, não comprovou sua inscrição suplementar no 

Conselho Seccional de Mato Grosso, ENCAMINHE-SE ofício ao Conselho 

Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do Estatuto da OAB, a fim de 

que seja apurada eventual infração disciplinar, conforme determinado 

anteriormente. Pelo princípio da causalidade, CONDENO o (a) autor (a) ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, conforme art. 82 

do NCPC. Sem condenação em honorários, uma vez que sequer houve 

citação dos réus. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Pontes e Lacerda, 27 de 

novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002451-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA JESUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002451-32.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

JULIA JESUS DOS SANTOS. RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por JULIA JESUS DOS 

SANTOS, devidamente qualificada no feito, em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A. Com a inicial vieram documentos. A primeira decisão do 

processo determinou a emenda da inicial, a fim de que a parte autora 

regularizasse a representação processual, uma vez que a procuração 

que instruiu a inicial foi outorgada somente em favor do Dr. Igor Gustavo 

Veloso de Souza, todavia, a petição inicial e os documentos que a 

acompanharam foram assinados eletronicamente por Patrícia Soares 

Dourado, constando como procuradora vinculada aos autos. Após sua 

intimação, a parte autora peticionou, conforme folhas retro, apresentando 

substabelecimento de poderes ao Dr. Valdomiro de Moraes Siqueira. No 

entanto, novamente a petição foi assinada eletronicamente pela Advogada 

Patrícia Soares Dourado, que não possui procuração a ela outorgada para 

peticionar no presente processo. Assim, a parte autora não cumpriu a 

determinação do Juízo a fim de sanar a irregularidade na sua 

representação. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Conforme consta do relatório, a inicial padecia de 

vícios sanáveis, motivo pelo qual foi determinada a sua emenda, na forma 

do art. 321 do NCPC. No entanto, segundo consta dos autos, a parte 

autora não cumpriu a ordem desde juízo, efetuando as correções 

necessárias para o bom andamento do feito. Neste panorama de ideias, 

decorre do próprio parágrafo único do art. 321 a obrigação imposta ao 

julgador em extinguir o feito, indeferindo a inicial, de acordo com o que 

estatui também o art. 330, IV, do NCPC. Desta maneira, de acordo com o 

disposto nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, ambos do Novo Código 

de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 76, §1º, I, c/c art. 

485, I e X, ambos do NCPC. Considerando que o advogado, Dr. Igor 

Gustavo Veloso de Souza, não comprovou sua inscrição suplementar no 

Conselho Seccional de Mato Grosso, ENCAMINHE-SE ofício ao Conselho 

Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do Estatuto da OAB, a fim de 

que seja apurada eventual infração disciplinar, conforme determinado 

anteriormente. Pelo princípio da causalidade, CONDENO o (a) autor (a) ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, conforme art. 82 

do NCPC. Sem condenação em honorários, uma vez que sequer houve 

citação dos réus. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Pontes e Lacerda, 27 de 

novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002476-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002476-45.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

MARIA APARECIDA DA CRUZ. RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MARIA 

APARECIDA DA CRUZ, devidamente qualificada no feito, em desfavor de 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Com a inicial vieram documentos. A 

primeira decisão do processo determinou a emenda da inicial, a fim de que 

a parte autora regularizasse a representação processual, uma vez que a 

procuração que instruiu a inicial foi outorgada somente em favor do Dr. 

Igor Gustavo Veloso de Souza, todavia, a petição inicial e os documentos 

que a acompanharam foram assinados eletronicamente por Patrícia 

Soares Dourado, constando como procuradora vinculada aos autos. Após 

sua intimação, a parte autora peticionou, conforme folhas retro, 

apresentando substabelecimento de poderes ao Dr. Valdomiro de Moraes 

Siqueira. No entanto, novamente a petição foi assinada eletronicamente 

pela Advogada Patrícia Soares Dourado, que não possui procuração a ela 

outorgada para peticionar no presente processo. Assim, a parte autora 

não cumpriu a determinação do Juízo a fim de sanar a irregularidade na 

sua representação. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Conforme consta do relatório, a inicial 

padecia de vícios sanáveis, motivo pelo qual foi determinada a sua 

emenda, na forma do art. 321 do NCPC. No entanto, segundo consta dos 

autos, a parte autora não cumpriu a ordem desde juízo, efetuando as 

correções necessárias para o bom andamento do feito. Neste panorama 

de ideias, decorre do próprio parágrafo único do art. 321 a obrigação 

imposta ao julgador em extinguir o feito, indeferindo a inicial, de acordo 

com o que estatui também o art. 330, IV, do NCPC. Desta maneira, de 

acordo com o disposto nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, ambos 

do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 76, 

§1º, I, c/c art. 485, I e X, ambos do NCPC. Considerando que o advogado, 

Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, não comprovou sua inscrição 

suplementar no Conselho Seccional de Mato Grosso, ENCAMINHE-SE 

ofício ao Conselho Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do 

Estatuto da OAB, a fim de que seja apurada eventual infração disciplinar, 

conforme determinado anteriormente. Pelo princípio da causalidade, 

CONDENO o (a) autor (a) ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, conforme art. 82 do NCPC. Sem condenação em honorários, 

uma vez que sequer houve citação dos réus. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, 

em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Pontes e 

Lacerda, 27 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002477-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002477-30.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

MARIA APARECIDA DA CRUZ. RÉU: BANCO ORIGINAL S/A. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MARIA APARECIDA 

DA CRUZ, devidamente qualificada no feito, em desfavor de BANCO 

ORIGINAL S/A. Com a inicial vieram documentos. A primeira decisão do 

processo determinou a emenda da inicial, a fim de que a parte autora 

regularizasse a representação processual, uma vez que a procuração 

que instruiu a inicial foi outorgada somente em favor do Dr. Igor Gustavo 

Veloso de Souza, todavia, a petição inicial e os documentos que a 

acompanharam foram assinados eletronicamente por Patrícia Soares 

Dourado, constando como procuradora vinculada aos autos. Após sua 

intimação, a parte autora peticionou, conforme folhas retro, apresentando 

substabelecimento de poderes ao Dr. Valdomiro de Moraes Siqueira. No 

entanto, novamente a petição foi assinada eletronicamente pela Advogada 

Patrícia Soares Dourado, que não possui procuração a ela outorgada para 

peticionar no presente processo. Assim, a parte autora não cumpriu a 

determinação do Juízo a fim de sanar a irregularidade na sua 

representação. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Conforme consta do relatório, a inicial padecia de 

vícios sanáveis, motivo pelo qual foi determinada a sua emenda, na forma 

do art. 321 do NCPC. No entanto, segundo consta dos autos, a parte 

autora não cumpriu a ordem desde juízo, efetuando as correções 

necessárias para o bom andamento do feito. Neste panorama de ideias, 

decorre do próprio parágrafo único do art. 321 a obrigação imposta ao 

julgador em extinguir o feito, indeferindo a inicial, de acordo com o que 

estatui também o art. 330, IV, do NCPC. Desta maneira, de acordo com o 

disposto nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, ambos do Novo Código 

de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 76, §1º, I, c/c art. 

485, I e X, ambos do NCPC. Considerando que o advogado, Dr. Igor 

Gustavo Veloso de Souza, não comprovou sua inscrição suplementar no 

Conselho Seccional de Mato Grosso, ENCAMINHE-SE ofício ao Conselho 

Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do Estatuto da OAB, a fim de 

que seja apurada eventual infração disciplinar, conforme determinado 

anteriormente. Pelo princípio da causalidade, CONDENO o (a) autor (a) ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, conforme art. 82 

do NCPC. Sem condenação em honorários, uma vez que sequer houve 

citação dos réus. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Pontes e Lacerda, 27 de 

novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002479-97.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

MARIA APARECIDA DA CRUZ. RÉU: BANCO BRADESCO S/A. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MARIA 

APARECIDA DA CRUZ, devidamente qualificada no feito, em desfavor de 

BANCO BRADESCO S/A. Com a inicial vieram documentos. A primeira 

decisão do processo determinou a emenda da inicial, a fim de que a parte 

autora regularizasse a representação processual, uma vez que a 

procuração que instruiu a inicial foi outorgada somente em favor do Dr. 

Igor Gustavo Veloso de Souza, todavia, a petição inicial e os documentos 

que a acompanharam foram assinados eletronicamente por Patrícia 

Soares Dourado, constando como procuradora vinculada aos autos. Após 

sua intimação, a parte autora peticionou, conforme folhas retro, 

apresentando substabelecimento de poderes ao Dr. Valdomiro de Moraes 

Siqueira. No entanto, novamente a petição foi assinada eletronicamente 

pela Advogada Patrícia Soares Dourado, que não possui procuração a ela 

outorgada para peticionar no presente processo. Assim, a parte autora 

não cumpriu a determinação do Juízo a fim de sanar a irregularidade na 

sua representação. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Conforme consta do relatório, a inicial 

padecia de vícios sanáveis, motivo pelo qual foi determinada a sua 

emenda, na forma do art. 321 do NCPC. No entanto, segundo consta dos 

autos, a parte autora não cumpriu a ordem desde juízo, efetuando as 

correções necessárias para o bom andamento do feito. Neste panorama 

de ideias, decorre do próprio parágrafo único do art. 321 a obrigação 

imposta ao julgador em extinguir o feito, indeferindo a inicial, de acordo 

com o que estatui também o art. 330, IV, do NCPC. Desta maneira, de 

acordo com o disposto nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, ambos 

do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 76, 
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§1º, I, c/c art. 485, I e X, ambos do NCPC. Considerando que o advogado, 

Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, não comprovou sua inscrição 

suplementar no Conselho Seccional de Mato Grosso, ENCAMINHE-SE 

ofício ao Conselho Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do 

Estatuto da OAB, a fim de que seja apurada eventual infração disciplinar, 

conforme determinado anteriormente. Pelo princípio da causalidade, 

CONDENO o (a) autor (a) ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, conforme art. 82 do NCPC. Sem condenação em honorários, 

uma vez que sequer houve citação dos réus. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, 

em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Pontes e 

Lacerda, 27 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito
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BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002480-82.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

MARIA APARECIDA DA CRUZ. RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A. 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por 

MARIA APARECIDA DA CRUZ, devidamente qualificada no feito, em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Com a inicial vieram documentos. A 

primeira decisão do processo determinou a emenda da inicial, a fim de que 

a parte autora regularizasse a representação processual, uma vez que a 

procuração que instruiu a inicial foi outorgada somente em favor do Dr. 

Igor Gustavo Veloso de Souza, todavia, a petição inicial e os documentos 

que a acompanharam foram assinados eletronicamente por Patrícia 

Soares Dourado, constando como procuradora vinculada aos autos. Após 

sua intimação, a parte autora peticionou, conforme folhas retro, 

apresentando substabelecimento de poderes ao Dr. Valdomiro de Moraes 

Siqueira. No entanto, novamente a petição foi assinada eletronicamente 

pela Advogada Patrícia Soares Dourado, que não possui procuração a ela 

outorgada para peticionar no presente processo. Assim, a parte autora 

não cumpriu a determinação do Juízo a fim de sanar a irregularidade na 

sua representação. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Conforme consta do relatório, a inicial 

padecia de vícios sanáveis, motivo pelo qual foi determinada a sua 

emenda, na forma do art. 321 do NCPC. No entanto, segundo consta dos 

autos, a parte autora não cumpriu a ordem desde juízo, efetuando as 

correções necessárias para o bom andamento do feito. Neste panorama 

de ideias, decorre do próprio parágrafo único do art. 321 a obrigação 

imposta ao julgador em extinguir o feito, indeferindo a inicial, de acordo 

com o que estatui também o art. 330, IV, do NCPC. Desta maneira, de 

acordo com o disposto nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, ambos 

do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 76, 

§1º, I, c/c art. 485, I e X, ambos do NCPC. Considerando que o advogado, 

Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, não comprovou sua inscrição 

suplementar no Conselho Seccional de Mato Grosso, ENCAMINHE-SE 

ofício ao Conselho Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do 

Estatuto da OAB, a fim de que seja apurada eventual infração disciplinar, 

conforme determinado anteriormente. Pelo princípio da causalidade, 

CONDENO o (a) autor (a) ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, conforme art. 82 do NCPC. Sem condenação em honorários, 

uma vez que sequer houve citação dos réus. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, 

em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Pontes e 

Lacerda, 27 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002483-37.2018.8.11.0013
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002483-37.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

MARIA APARECIDA DA CRUZ. RÉU: BANCO MORADA S/A – EM 

LIQUIDAÇAO. Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ajuizada por MARIA APARECIDA DA CRUZ, devidamente 

qualificada no feito, em desfavor de BANCO MORADA S/A – EM 

LIQUIDAÇAO. Com a inicial vieram documentos. A primeira decisão do 

processo determinou a emenda da inicial, a fim de que a parte autora 

regularizasse a representação processual, uma vez que a procuração 

que instruiu a inicial foi outorgada somente em favor do Dr. Igor Gustavo 

Veloso de Souza, todavia, a petição inicial e os documentos que a 

acompanharam foram assinados eletronicamente por Patrícia Soares 

Dourado, constando como procuradora vinculada aos autos. Após sua 

intimação, a parte autora peticionou, conforme folhas retro, apresentando 

substabelecimento de poderes ao Dr. Valdomiro de Moraes Siqueira. No 

entanto, novamente a petição foi assinada eletronicamente pela Advogada 

Patrícia Soares Dourado, que não possui procuração a ela outorgada para 

peticionar no presente processo. Assim, a parte autora não cumpriu a 

determinação do Juízo a fim de sanar a irregularidade na sua 

representação. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Conforme consta do relatório, a inicial padecia de 

vícios sanáveis, motivo pelo qual foi determinada a sua emenda, na forma 

do art. 321 do NCPC. No entanto, segundo consta dos autos, a parte 

autora não cumpriu a ordem desde juízo, efetuando as correções 

necessárias para o bom andamento do feito. Neste panorama de ideias, 

decorre do próprio parágrafo único do art. 321 a obrigação imposta ao 

julgador em extinguir o feito, indeferindo a inicial, de acordo com o que 

estatui também o art. 330, IV, do NCPC. Desta maneira, de acordo com o 

disposto nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, ambos do Novo Código 

de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 76, §1º, I, c/c art. 

485, I e X, ambos do NCPC. Considerando que o advogado, Dr. Igor 

Gustavo Veloso de Souza, não comprovou sua inscrição suplementar no 

Conselho Seccional de Mato Grosso, ENCAMINHE-SE ofício ao Conselho 

Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do Estatuto da OAB, a fim de 

que seja apurada eventual infração disciplinar, conforme determinado 

anteriormente. Pelo princípio da causalidade, CONDENO o (a) autor (a) ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, conforme art. 82 

do NCPC. Sem condenação em honorários, uma vez que sequer houve 

citação dos réus. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Pontes e Lacerda, 27 de 

novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002485-07.2018.8.11.0013
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MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002485-07.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

MARIA APARECIDA DA CRUZ. RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO 
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DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MARIA APARECIDA 

DA CRUZ, devidamente qualificada no feito, em desfavor de BANCO 

VOTORANTIM S.A. Com a inicial vieram documentos. A primeira decisão 

do processo determinou a emenda da inicial, a fim de que a parte autora 

regularizasse a representação processual, uma vez que a procuração 

que instruiu a inicial foi outorgada somente em favor do Dr. Igor Gustavo 

Veloso de Souza, todavia, a petição inicial e os documentos que a 

acompanharam foram assinados eletronicamente por Patrícia Soares 

Dourado, constando como procuradora vinculada aos autos. Após sua 

intimação, a parte autora peticionou, conforme folhas retro, apresentando 

substabelecimento de poderes ao Dr. Valdomiro de Moraes Siqueira. No 

entanto, novamente a petição foi assinada eletronicamente pela Advogada 

Patrícia Soares Dourado, que não possui procuração a ela outorgada para 

peticionar no presente processo. Assim, a parte autora não cumpriu a 

determinação do Juízo a fim de sanar a irregularidade na sua 

representação. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Conforme consta do relatório, a inicial padecia de 

vícios sanáveis, motivo pelo qual foi determinada a sua emenda, na forma 

do art. 321 do NCPC. No entanto, segundo consta dos autos, a parte 

autora não cumpriu a ordem desde juízo, efetuando as correções 

necessárias para o bom andamento do feito. Neste panorama de ideias, 

decorre do próprio parágrafo único do art. 321 a obrigação imposta ao 

julgador em extinguir o feito, indeferindo a inicial, de acordo com o que 

estatui também o art. 330, IV, do NCPC. Desta maneira, de acordo com o 

disposto nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, ambos do Novo Código 

de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 76, §1º, I, c/c art. 

485, I e X, ambos do NCPC. Considerando que o advogado, Dr. Igor 

Gustavo Veloso de Souza, não comprovou sua inscrição suplementar no 

Conselho Seccional de Mato Grosso, ENCAMINHE-SE ofício ao Conselho 

Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do Estatuto da OAB, a fim de 

que seja apurada eventual infração disciplinar, conforme determinado 

anteriormente. Pelo princípio da causalidade, CONDENO o (a) autor (a) ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, conforme art. 82 

do NCPC. Sem condenação em honorários, uma vez que sequer houve 

citação dos réus. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Pontes e Lacerda, 27 de 

novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002490-29.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

MARIA APARECIDA DA CRUZ. RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MARIA APARECIDA 

DA CRUZ, devidamente qualificada no feito, em desfavor de BANCO 

VOTORANTIM S.A. Com a inicial vieram documentos. A primeira decisão 

do processo determinou a emenda da inicial, a fim de que a parte autora 

regularizasse a representação processual, uma vez que a procuração 

que instruiu a inicial foi outorgada somente em favor do Dr. Igor Gustavo 

Veloso de Souza, todavia, a petição inicial e os documentos que a 

acompanharam foram assinados eletronicamente por Patrícia Soares 

Dourado, constando como procuradora vinculada aos autos. Após sua 

intimação, a parte autora peticionou, conforme folhas retro, apresentando 

substabelecimento de poderes ao Dr. Valdomiro de Moraes Siqueira. No 

entanto, novamente a petição foi assinada eletronicamente pela Advogada 

Patrícia Soares Dourado, que não possui procuração a ela outorgada para 

peticionar no presente processo. Assim, a parte autora não cumpriu a 

determinação do Juízo a fim de sanar a irregularidade na sua 

representação. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Conforme consta do relatório, a inicial padecia de 

vícios sanáveis, motivo pelo qual foi determinada a sua emenda, na forma 

do art. 321 do NCPC. No entanto, segundo consta dos autos, a parte 

autora não cumpriu a ordem desde juízo, efetuando as correções 

necessárias para o bom andamento do feito. Neste panorama de ideias, 

decorre do próprio parágrafo único do art. 321 a obrigação imposta ao 

julgador em extinguir o feito, indeferindo a inicial, de acordo com o que 

estatui também o art. 330, IV, do NCPC. Desta maneira, de acordo com o 

disposto nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, ambos do Novo Código 

de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 76, §1º, I, c/c art. 

485, I e X, ambos do NCPC. Considerando que o advogado, Dr. Igor 

Gustavo Veloso de Souza, não comprovou sua inscrição suplementar no 

Conselho Seccional de Mato Grosso, ENCAMINHE-SE ofício ao Conselho 

Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do Estatuto da OAB, a fim de 

que seja apurada eventual infração disciplinar, conforme determinado 

anteriormente. Pelo princípio da causalidade, CONDENO o (a) autor (a) ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, conforme art. 82 

do NCPC. Sem condenação em honorários, uma vez que sequer houve 

citação dos réus. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Pontes e Lacerda, 27 de 

novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002492-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002492-96.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

MARIA APARECIDA DA CRUZ. RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por 

MARIA APARECIDA DA CRUZ, devidamente qualificada no feito, em 

desfavor de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Com a inicial vieram 

documentos. A primeira decisão do processo determinou a emenda da 

inicial, a fim de que a parte autora regularizasse a representação 

processual, uma vez que a procuração que instruiu a inicial foi outorgada 

somente em favor do Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, todavia, a petição 

inicial e os documentos que a acompanharam foram assinados 

eletronicamente por Patrícia Soares Dourado, constando como 

procuradora vinculada aos autos. Após sua intimação, a parte autora 

peticionou, conforme folhas retro, apresentando substabelecimento de 

poderes ao Dr. Valdomiro de Moraes Siqueira. No entanto, novamente a 

petição foi assinada eletronicamente pela Advogada Patrícia Soares 

Dourado, que não possui procuração a ela outorgada para peticionar no 

presente processo. Assim, a parte autora não cumpriu a determinação do 

Juízo a fim de sanar a irregularidade na sua representação. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Conforme consta do relatório, a inicial padecia de vícios sanáveis, motivo 

pelo qual foi determinada a sua emenda, na forma do art. 321 do NCPC. No 

entanto, segundo consta dos autos, a parte autora não cumpriu a ordem 

desde juízo, efetuando as correções necessárias para o bom andamento 

do feito. Neste panorama de ideias, decorre do próprio parágrafo único do 

art. 321 a obrigação imposta ao julgador em extinguir o feito, indeferindo a 

inicial, de acordo com o que estatui também o art. 330, IV, do NCPC. Desta 

maneira, de acordo com o disposto nos arts. 321, parágrafo único, e 330, 

IV, ambos do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na 

forma do art. 76, §1º, I, c/c art. 485, I e X, ambos do NCPC. Considerando 

que o advogado, Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, não comprovou sua 

inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato Grosso, 

ENCAMINHE-SE ofício ao Conselho Seccional da OAB/MT, nos moldes do 

art. 70 do Estatuto da OAB, a fim de que seja apurada eventual infração 
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disciplinar, conforme determinado anteriormente. Pelo princípio da 

causalidade, CONDENO o (a) autor (a) ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, conforme art. 82 do NCPC. Sem condenação em 

honorários, uma vez que sequer houve citação dos réus. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. Pontes e Lacerda, 27 de novembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002494-66.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002494-66.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

MARIA APARECIDA DA CRUZ. RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por 

MARIA APARECIDA DA CRUZ, devidamente qualificada no feito, em 

desfavor de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Com a inicial vieram 

documentos. A primeira decisão do processo determinou a emenda da 

inicial, a fim de que a parte autora regularizasse a representação 

processual, uma vez que a procuração que instruiu a inicial foi outorgada 

somente em favor do Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, todavia, a petição 

inicial e os documentos que a acompanharam foram assinados 

eletronicamente por Patrícia Soares Dourado, constando como 

procuradora vinculada aos autos. Após sua intimação, a parte autora 

peticionou, conforme folhas retro, apresentando substabelecimento de 

poderes ao Dr. Valdomiro de Moraes Siqueira. No entanto, novamente a 

petição foi assinada eletronicamente pela Advogada Patrícia Soares 

Dourado, que não possui procuração a ela outorgada para peticionar no 

presente processo. Assim, a parte autora não cumpriu a determinação do 

Juízo a fim de sanar a irregularidade na sua representação. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Conforme consta do relatório, a inicial padecia de vícios sanáveis, motivo 

pelo qual foi determinada a sua emenda, na forma do art. 321 do NCPC. No 

entanto, segundo consta dos autos, a parte autora não cumpriu a ordem 

desde juízo, efetuando as correções necessárias para o bom andamento 

do feito. Neste panorama de ideias, decorre do próprio parágrafo único do 

art. 321 a obrigação imposta ao julgador em extinguir o feito, indeferindo a 

inicial, de acordo com o que estatui também o art. 330, IV, do NCPC. Desta 

maneira, de acordo com o disposto nos arts. 321, parágrafo único, e 330, 

IV, ambos do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na 

forma do art. 76, §1º, I, c/c art. 485, I e X, ambos do NCPC. Considerando 

que o advogado, Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, não comprovou sua 

inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato Grosso, 

ENCAMINHE-SE ofício ao Conselho Seccional da OAB/MT, nos moldes do 

art. 70 do Estatuto da OAB, a fim de que seja apurada eventual infração 

disciplinar, conforme determinado anteriormente. Pelo princípio da 

causalidade, CONDENO o (a) autor (a) ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, conforme art. 82 do NCPC. Sem condenação em 

honorários, uma vez que sequer houve citação dos réus. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. Pontes e Lacerda, 27 de novembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002496-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002496-36.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

MARIA APARECIDA DA CRUZ. RÉU: BANCO ORIGINAL S.A. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MARIA 

APARECIDA DA CRUZ, devidamente qualificada no feito, em desfavor de 

BANCO ORIGINAL S.A. Com a inicial vieram documentos. A primeira 

decisão do processo determinou a emenda da inicial, a fim de que a parte 

autora regularizasse a representação processual, uma vez que a 

procuração que instruiu a inicial foi outorgada somente em favor do Dr. 

Igor Gustavo Veloso de Souza, todavia, a petição inicial e os documentos 

que a acompanharam foram assinados eletronicamente por Patrícia 

Soares Dourado, constando como procuradora vinculada aos autos. Após 

sua intimação, a parte autora peticionou, conforme folhas retro, 

apresentando substabelecimento de poderes ao Dr. Valdomiro de Moraes 

Siqueira. No entanto, novamente a petição foi assinada eletronicamente 

pela Advogada Patrícia Soares Dourado, que não possui procuração a ela 

outorgada para peticionar no presente processo. Assim, a parte autora 

não cumpriu a determinação do Juízo a fim de sanar a irregularidade na 

sua representação. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Conforme consta do relatório, a inicial 

padecia de vícios sanáveis, motivo pelo qual foi determinada a sua 

emenda, na forma do art. 321 do NCPC. No entanto, segundo consta dos 

autos, a parte autora não cumpriu a ordem desde juízo, efetuando as 

correções necessárias para o bom andamento do feito. Neste panorama 

de ideias, decorre do próprio parágrafo único do art. 321 a obrigação 

imposta ao julgador em extinguir o feito, indeferindo a inicial, de acordo 

com o que estatui também o art. 330, IV, do NCPC. Desta maneira, de 

acordo com o disposto nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, ambos 

do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 76, 

§1º, I, c/c art. 485, I e X, ambos do NCPC. Considerando que o advogado, 

Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, não comprovou sua inscrição 

suplementar no Conselho Seccional de Mato Grosso, ENCAMINHE-SE 

ofício ao Conselho Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do 

Estatuto da OAB, a fim de que seja apurada eventual infração disciplinar, 

conforme determinado anteriormente. Pelo princípio da causalidade, 

CONDENO o (a) autor (a) ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, conforme art. 82 do NCPC. Sem condenação em honorários, 

uma vez que sequer houve citação dos réus. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, 

em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Pontes e 

Lacerda, 27 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001265-71.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001265-71.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.. REQUERIDO: 

JOSÉ ANTONIO PEREIRA DE BRITO. Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão, com pedido liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão 
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do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar a parte ré em mora. O valor atribuído à causa foi corrigido de ofício, 

sendo determinado ao autor o recolhimento da diferença das despesas de 

ingresso. Além disso, a notificação extrajudicial não foi entregue no 

endereço descrito no contrato, razão pela qual foi determinada a emenda 

da inicial, no sentido de comprovar a constituição em mora do devedor, 

sob pena de indeferimento da peça de ingresso. O autor recolheu a 

diferença das despesas de ingresso, pugnando pelo prazo de 30 dias 

para comprovar a constituição em mora do réu. Decorrido o prazo, 

reiterou, o autor, novo pedido de dilação de prazo por 30 dias (id. 

16625590). E os autos vieram conclusos. É a suma do necessário. 

Fundamento e decido. A inicial deve ser indeferida. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora não cumpriu ao chamado judicial até a presente 

data, uma vez não se manifestou. Neste sentido dispõe o artigo 321 e seu 

parágrafo único: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Para tanto, conclui-se que a extinção do processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, é medida de rigor. Por fim, ressalto que a parte autora 

poderá promover, se assim entender conveniente, o ajuizamento de nova 

ação, haja vista a existência apenas de coisa julgada formal. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO A INICIAL e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c o art. 330, inciso IV, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Em observância ao princípio da 

causalidade, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios, uma vez que é incabível no caso, por ausência de formação 

da relação jurídica processual. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Preclusas as 

vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 5 (cinco) dias, 

PROMOVA-SE o arquivamento do feito, mediante as baixas e anotações 

necessárias, independentemente de novo despacho. EXPEÇA-SE o 

necessário. Pontes e Lacerda, 26 de novembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1001656-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER ROLIM LEANDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001656-26.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

WENDER ROLIM LEANDRO RÉU: MOVEIS ROMERA LTDA Vistos. A 

sentença extinguiu o processo com base no fundamento legal invocado no 

pedido de desistência deduzido pelo autor (id. 15256386). Portanto, 

INDEFIRO o pedido de id. 16207225, nos termos do art. 90, "caput", do 

NCPC. INTIME-SE, após ao arquivo. Pontes e Lacerda, 26 de novembro de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000465-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE SOUZA FERREIRA (RÉU)

KARLA DANIELLE MAGIO DE CANDIO FERREIRA (RÉU)

VALDEMIRO DE SOUZA FERREIRA (RÉU)

F. C. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000465-43.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: F. C. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS 

LTDA - ME, KARLA DANIELLE MAGIO DE CANDIO FERREIRA, VALDEIR DE 

SOUZA FERREIRA, VALDEMIRO DE SOUZA FERREIRA Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A contra F. C. 

COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME, KARLA DANIELLE 

MAGIO DE CANDIO FERREIRA, VALDEIR DE SOUZA FERREIRA e 

VALDEMIRO DE SOUZA FERREIRA. Extrai-se da narrativa fática arvorada 

na exordial que a parte autora é credora da parte requerida no valor de R$ 

376.930,00 (trezentos e setenta e seis mil, novecentos e trinta reais), em 

razão do inadimplemento de contrato de mútuo feneratício. Em razão do 

presente fato e, diante da impossibilidade de resolução consensual do 

conflito, o autor requereu a expedição de mandado de pagamento, sob 

pena de ser convertido em mandado executivo, a condenação do réu ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência. Juntou 

documentos de ID 12761053. Citado, os réus deixaram decorrer “in albis” o 

prazo para ofertarem embargos monitórios (ID 15700742). E os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. A pretensão 

formulada pela parte autora comporta julgamento conforme o estado do 

processo, pois, por sua natureza, vem consubstanciada em prova escrita 

sem eficácia de título executivo, além do que a parte requerida é revel, o 

que coaduna “in totum” com o dispositivo legal expresso no art. 355, inciso 

II, do NCPC. Prima facie, é necessário aclarar que o procedimento monitório 

possui por característica a oportunidade concedida ao credor que, munido 

de uma prova literal de seu crédito, busca abreviar o iter processual para 

a obtenção de um título executivo. Logo, o documento apresentado pela 

parte autora, desprovido de força executiva, in casu, encontra-se 

encartado em andamento de ID 12761087, sendo, pois, documento que 

representa o empréstimo de R$ 376.930,00 (trezentos e setenta e seis mil, 

novecentos e trinta reais) em favor dos requeridos. Assim, verificada a 

ausência de manifestação defensiva por parte da parte ré – embargos ao 

mandado monitório -, a pretensão monitória deve ser acolhida para que a 

parte autora obtenha um título executivo judicial em menor lapso temporal 

do que o exigido pelo processo/fase procedimental de conhecimento pelo 

rito comum, o que se conclui, portanto, que o procedimento atual adotado 

se trata de uma espécie de tutela diferenciada, que, por meio da adoção 

de técnica de cognição sumária (para concessão do mandado monitório) e 

do contraditório postecipado (permitindo a prolação de decisão antes da 

oitiva do réu – art. 9, parágrafo único, III, do NCPC), busca facilitar em 

termos procedimentais a obtenção de um título executivo, em juízo de 

cognição não exauriente, da provável existência de seu direito. Por fim, 

verificada a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, 

bem como a revelia do réu, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor, devendo a ação ser julgada procedente, por 

ser medida de rigor. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC e, por 

consequência, DECLARO CONSTITUÍDO, de pleno direito, o título executivo 

judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, no valor 

de R$ 376.930,00 (trezentos e setenta e seis mil, novecentos e trinta 

reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês desde a citação para a presente ação. CONDENO os 

requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 37.693,00 (trinta e sete mil e seiscentos e 

noventa e três reais), com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC. 

Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT. INTIME-SE via DJE. Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no Capítulo 06, Seção 16, item 29, da CNGC/MT. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 27 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158570 Nr: 12146-61.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RUBENS PEREIRA DA SILVA, Filiação: 

Tereza Pereira da Silva e José Cesar Pedras Sardinha, brasileiro(a), 

convivente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúocia em desfavor de Rubens Pereira 

da Silva, vez que, na forma do artigo 69, do Código Penal, incorreu na 

seguinte conduta delitiva: (i) artigo 147, caput, do Código Penal (por três 

vezes); e (ii) artigo 21, do Decreto-Lei Federal nO 3.688/41, c/c os 

dispositivos insculpidos na Lei n.o 11.340/2006.(...)

Despacho: Vistos, etc.Em atenção ao ofício circular n° 228/2018, da 

CGJMT, que versa sobre ações que envolvam Violência Doméstica contra 

a mulher e Feminicídio, determinando prioridade na tramitação entre os dias 

20 a 24 agosto do corrente ano, durante a 11ª edição da Semana Justiça 

pela Paz em Casa, diante da certidão fornecida pelo oficial de justiça 

informando a não localização do réu, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para fornecer novo endereço do acusado.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 26 de novembro de 2018

Amarilton Rodrigues da Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62266 Nr: 2605-14.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Antonio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS ANTONIO DOS SANTOS, Rg: 

033313152007-2, Filiação: Manoel de Jesus dos Santos e de Francisca 

dos Santos, data de nascimento: 03/05/1989, brasileiro(a), natural de São 

Bernardo-MA, convivente, garimpeiro, Telefone 065-9929.7529. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Carlos Antônio 

dos Santos, vez que, na forma do art. 69, do Decreto Lei Federal n.o 

2.848/1940 (Código Penal), incorreu nas seguintes condutas de1itivas:(i) 

artigo 180, caput, do Código Penal e (ii) artigo 311, caput, do Código 

Penal(...)

Despacho: Vistos em correição.Processo em ordem.Proceda-se à 

necessária conferência de qualidade, nos termos do Provimento nº 

52/2007/CGJ, impulsionando-se os autos ao seu respectivo departamento 

(RAJ, expedição e etc.) para a regular tramitação do processo.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 26 de novembro de 2018

Amarilton Rodrigues da Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125748 Nr: 6135-50.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanessa Angela Moraes de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANESSA ANGELA MORAES DE JESUS, 

Cpf: 06281585135, Rg: 2885215, Filiação: Rosali Angelo da Silva Moraes e 

Valdinei Nascimento de Jesus, data de nascimento: 05/02/1998, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, convivente, diarista, Telefone (65)9- 

9614-9564.. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece denúncia em desfavor dos seguintes agentes pelas 

consequentes condutas delitivas: (...) d) Wanessa Ângela Moraes de 

Jesus, pela conduta descrita no artigo 180, capul, do Decreto Lei Federal 

n.o 2.848/1940 (Código Penal);(...)

Despacho: Vistos em correição.1- Trata-se de processo aguardando 

cumprimento do mandado expedido.2- Junte-se aos autos o mandado 

cumprido e sua respectiva certidão, impulsionando o feito conforme 

necessário.3- Estando com o prazo vencido, requisite-se à Central de 

Mandados o mandado devidamente cumprido, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme determina o item 655, III, “a” da CNGC.4- Em caso de inércia ou 

ausência de justificativa do Oficial de Justiça, oficie-se à Diretoria do Foro 

para apuração de responsabilidade funcional, na forma do art. 658 da 

CNGC.5- Cumpra-se expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 26 de novembro de 2018

Amarilton Rodrigues da Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123829 Nr: 5307-54.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Moura Chample

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALCIDES MOURA CHAMPLE, Filiação: 

Inácia Baçan e Antonio Gregório Chample de Moura, data de nascimento: 

20/04/1972, brasileiro(a), natural de Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Alcides Moura 

Chample, na forma do artigo 69 (concurso material) do Decreto Lei Federal 

n.o 2.848/1940 (Código Penal), incorreu nas seguintes conduta delitivas: 

(i) por duas vezes (na forma do artigo 70, concurso formal, vítimas 
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distintas) no Artigo 139, ~ 3° do Código Penal; (ii) artigo 129, ~ 9° do 

Código penal e (iii) artigo 147, caput (Ameaça) c/c Artigo 61, 11,"f' 

(prevalecendo-se de relações domésticas e de coabitação), ambos do 

Código Penal, e aplicando-se os dispositivos insculpidos na Lei Federal n.o 

11.340/2006.(...)

Despacho: Vistos em correição.Processo em ordem.Proceda-se à 

necessária conferência de qualidade, nos termos do Provimento nº 

52/2007/CGJ, impulsionando-se os autos ao seu respectivo departamento 

(RAJ, expedição e etc.) para a regular tramitação do processo.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 26 de novembro de 2018

Amarilton Rodrigues da Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117073 Nr: 2591-54.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joh Lennon Lima Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOH LENNON LIMA CONCEIÇÃO, Cpf: 

04895440109, Rg: 21955280, Filiação: Juraci da Conceição e Rosimeire 

Ferreira Lima, data de nascimento: 05/12/1990, brasileiro(a), natural de 

Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a), estudante, Telefone (65) 96289871. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor Joh Lennon Lima 

Conceição, vez que incorreu na(s) conduta(s) descrita(s) no(s) artigo(s) 

306 c/c 298, I, ambos da Lei Federal n.O 9.503/1997 (Código de Trânsito 

Brasileiro).(...)

Despacho: Vistos em correição.Processo em ordem.Proceda-se à 

necessária conferência de qualidade, nos termos do Provimento nº 

52/2007/CGJ, impulsionando-se os autos ao seu respectivo departamento 

(RAJ, expedição e etc.) para a regular tramitação do processo.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 26 de novembro de 2018

Amarilton Rodrigues da Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136739 Nr: 2259-53.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magno José de Souza Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAGNO JOSÉ DE SOUZA VARGAS, 

Filiação: Mário Luiz Vargas e Elizabete de Souza Vargas, data de 

nascimento: 03/07/1991, brasileiro(a), natural de Pontes e Lacerda-MT, 

solteiro(a), braçal. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Magno José de 

Souza Vargas, vez que incorreu na conduta descrita no artigo 155, ~ 4°, 

inciso l, do Decreto Lei Federal n.O2.848/1940 (Código penal). Sendo 

assim, requer o recebimento, a autuação e o processamento da presente 

denúncia, bem como a citação dos denunciados, a produção de todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das 

testemunhas adiante arroladas, a realização do interrogatório, 

prosseguindo-se s emais termos e atos processuais, para que ao final 

seja julgado e condenado.(...)

Despacho: Visto em correição.Considerando o endereço apresentado pelo 

Ministério Público à ref. 27, CUMPRA-SE integralmente a decisão de ref. 

4.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 26 de novembro de 2018

Amarilton Rodrigues da Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99674 Nr: 1910-21.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO LUCIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIO LUCIO SILVA, Cpf: 43282849672, 

Rg: MG-1473067, Filiação: Maria Auxiliadora Cota e Silva e Joviano Maia da 

Sila, data de nascimento: 05/03/1960, brasileiro(a), natural de Belo 

Horizonte-MG, solteiro(a), psicologo, Telefone 031-3463-4252. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) Por todo do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de 

Mário Lúcio da Silva, vez que, na forma do artigo 69 do Código Penal, 

incorreu na(s) seguinte(s) conduta(s) delitiva(s): (i) artigo 306, caput, da 

Lei n.o 9.503/1997; e (ii) artigo 157, caput, do Decreto Lei Federal n.o 

2.848/1940 (Código Penal).(...)

Despacho: Vistos em correição.Processo em ordem.Proceda-se à 

necessária conferência de qualidade, nos termos do Provimento nº 

52/2007/CGJ, impulsionando-se os autos ao seu respectivo departamento 

(RAJ, expedição e etc.) para a regular tramitação do processo.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 26 de novembro de 2018

Amarilton Rodrigues da Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152411 Nr: 9119-70.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valsemir Nunes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALSEMIR NUNES DE OLIVEIRA, Cpf: 

01793786356, Rg: 3078214-7, Filiação: Maria Nunes da Rocha e José 

Ribamar Oliveira, data de nascimento: 25/01/1983, brasileiro(a), natural de 

Presidente Dutra-MA, convivente, diarista, Telefone 99686-4016. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Valsemir 

Nunes de Oliveira, vez que incorreu na(s) conduta(s) descrita(s) no(s) 

artigo(s) 306 e 309, ambos da Lei Federal n.O9.503/1997 (Código de 

Trânsito Brasileiro).(...

Despacho: Vistos em correição.Processo em ordem.I. Aguarde-se a 

devolução da missiva integralmente cumprida e, caso o prazo já tenha 

expirado, oficie-se ao juízo deprecado solicitando informações acerca de 

seu cumprimento ou a devolução integralmente cumprida.II. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 26 de novembro de 2018

Amarilton Rodrigues da Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 91912 Nr: 3335-20.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Capel Munhoz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 Vistos.

 Considerando a manifestação do Parquet às fls. 145, encerro a instrução 

processual. Por corolário, DETERMINO a intimação do Ministério Público e 

da Defesa Técnica para apresentarem alegações finais, na forma de 

memoriais, de formo sucessiva e no prazo legal. Após, tornem-me os 

autos conclusos para a sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 96014 Nr: 351-29.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

FAGUNDES MAGALHÃES - OAB:17567/O, Edno de França Barreto - 

OAB:MT 10.274

 Vistos. I. Considerando o disposto no art. 453 do CPP, DESIGNO a Sessão 

Plenária para o dia 27 de fevereiro de 2019, às 9h00 (MT).II. Intimem-se as 

testemunhas arroladas e REQUISITE-SE O RÉU, fazendo constar do 

mandado, a data, horário e local da sessão plenária.III. Cientifique-se o 

Ministério Público e Advogado Constituído.IV. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 47836 Nr: 4870-62.2006.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júnior Fábio Medeiros Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Augusto Neves - 

OAB:12012/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de mandado de prisão realizado em desfavor de 

JÚNIOR FÁBIO MEDEIROS PEREIRA, expedido no bojo da ação penal nº 

4870-62.2006.811.0013 – Código 47836, atribuindo-lhe a prática do delito 

descrito no art. 148, caput, c/c art. 150, § 1º c/c art. 29, c/c art. 69 do 

Código Penal, c/c art. 1º, inciso I alínea “a” da Lei nº 9.455/97.

Assim, em atenção às diretrizes insculpidas no Provimento n. 12/2017-CM, 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA para o dia 27 de novembro de 2018, 

às 13h00min.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública ou Defesa Técnica.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 166267 Nr: 3286-37.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): George Ferreira dos Santos, Edilson de Santi 

Almeida, Leandro Gabriel Dominici, Maria Jessica de Souza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:, Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em desfavor dos 

denunciados EDILSON DE SANTI ALMEIDA, GEORGE FERREIRA DOS 

SANTOS, LEANDRO GABRIEL DOMINICI e MARIA JÉSSICA DE SOUZA 

RODRIGUES.

Às fls. 167/169 acostou aos autos resposta à acusação de LEANDRO 

GABRIEL DOMINICI e a resposta à acusação de EDILSON DE SANTI 

ALMEIDA foi apresentada às fls. 278/279.

O denunciado GEORGE FERREIRA DOS SANTOS no ato de sua citação 

manifestou-se no sentido de que constituiria advogado, sendo que até a 

presente data não foi oferecida a resposta à acusação em favor do 

acusado (certidão de Ref. 58).

A denunciada MARIA JÉSSICA DE SOUZA RODRIGUES não foi localizada 

para citação e às fls. 135/137 o Ministério Público pugnou pela citação 

editalícia.

E os autos me vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Considerando que o denunciado GEORGE FERREIRA DOS SANTOS 

manifestou-se no sentido de constituir advogado DETERMINO a sua 

intimação pessoal para que informe se CONSTITUIU ADVOGADO no 

presente feito, DIZENDO QUEM É O ADVOGADO, e EM CASO NEGATIVO 

será nomeada a DEFENSORIA PÚBLICA atuante nesta Comarca, devendo 

o Oficial de Justiça atestar tais conjunturas.

Defiro a cota ministerial de fls. 137, alínea “c” e DETERMINO a citação por 

edital da denunciada MARIA JÉSSICA DE SOUZA RODRIGUES, nos termos 

do art. 361 do Código de Processo Penal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 118096 Nr: 2892-98.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Barga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10565/MT

 ANTE O EXPOSTO, com base no art. 122, caput, da Lei nº 7.210/84 

INDEFIRO o pedido da Defesa no que se refere à saída temporária do 

preso para as festas natalinas.Nos termos da fundamentação, declaro a 

remição de 44 (quarenta e quatro) dias a serem descontados da pena do 

reeducando JOÃO CARLOS BARGA.Proceda-se à atualização do cálculo 

da pena, via sistema MGP (anexo).Intimem-se Ministério Público e 

Defesa.Após a manifestação das partes, volvam-me os autos conclusos 

para análise e homologação do cálculo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 156477 Nr: 11042-34.2017.811.0013
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI MATIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP, Luiz Emidio Dantas Junior (NPJ) - 

OAB:7400

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Homologo a desistência da 

testemunha Janivaldo de Freitas Cadidé. II. Declaro encerrada a instrução. 

III. Vistas as partes para alegações finais. IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 150720 Nr: 8330-71.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Guilherme Ribas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Homologo a desistência da 

testemunha Eder Henrique Silva Campos de Queiroz. II. Declaro encerrada 

a instrução. III. Vistas as partes para alegações finais. IV. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 99776 Nr: 1990-82.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graciele Silva Bazan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Homologo a desistência da 

testemunha Juliano Schmitz Estêvão Rebelo. II. Defiro o prazo de 5 dias 

para o Ministério Público informar o endereço da vítima. III. Com relação ao 

pedido da defesa, considerando que não consta nos autos a qualificação 

nem o endereço da testemunha referida, deixo para ser analisado na 

próxima audiência, visto que tais dados poderão ser obtidos com a vítima. 

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 99051 Nr: 1672-02.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Eduardo Mamoré França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos, etc.

Acolho parcialmente o parecer do Ministério Público, para determinar a 

elaboração de novo cálculo de pena constando interrupção em razão do 

não comparecimento do recuperando em juízo nos meses de janeiro, maio 

e julho de 2016 e dezembro de 2017.

Após, dê-se vista às partes sobre o novo cálculo, e para manifestar sobre 

LIVRAMENTO CONDICIONAL e eventual INDULTO/COMUTAÇÃO DE 

PENAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 153228 Nr: 9516-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc.. I. Homologo a dispensa da 

testemunha Lucas Silva Pachuri . II. Declaro encerrada a instrução. III. 

Vistas as partes para alegações finais. IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 105517 Nr: 4362-04.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Vilela da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Ramos - 

OAB:5012-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando que foi dado provimento ao agravo em execução para 

reformar a decisão que deferiu o livramento condicional, retornando o 

cumprimento da sentença ao status quo ante, qual seja, o regime 

semiaberto, acolho o pedido do Ministério Público e DETERMINO que seja 

computado como interrupção o período desde o deferimento do livramento 

condicional até a data da audiência admonitória, que designo para o dia 

21/01/2019 às 13h00min, para estabelecer as condições para 

cumprimento da pena no regime semiaberto.

Intime-se o recuperando, de preferência no balcão de Secretaria, por 

ocasião de seu próximo comparecimento.

Caso não esteja comparecendo em juízo, comunique-se por telefone para 

comparecer no prazo de cinco dias em balcão para receber a intimação.

Não havendo telefone cadastrado ou transcorrido o prazo sem 

comparecimento, expeça-se mandado de intimação.

Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 126683 Nr: 6586-75.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cacenildo Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. . I. Declaro encerrada a instrução. II. 

Vistas as partes para alegações finais. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 117809 Nr: 2812-37.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Antonio da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kattleen Káritas Oliveira B. 

Dias - OAB:9849/MT

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que razão assiste ao Ministério Público em 

sua manifestação, razão pela qual, pela fundamentação ali exposta, 

determino a elaboração de novo cálculo de pena, conforme os parâmetros 

ali mencionados.

Após, dê-se vista às partes sobre os cálculos, inclusive para se 

manifestar acerca de eventual aplicação de indulto/comutação de penas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 181354 Nr: 9770-68.2018.811.0013

 AÇÃO: Prisão Preventiva (art. 254 e ss do CPPM)->MATÉRIA CRIMINAL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DdPJCPeL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 Vistos.

Considerando que o cumprimento da prisão preventiva decretada nestes 

autos se deu na mesma oportunidade em que a prisão em flagrante do 

representado nos autos de nº 10300-72.2018.811.0013 – Código TJMT nº 
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182560 e, que naqueles autos houve a realização de audiência de 

custódia em 23/11/2018, DEIXO de designar audiência de custódia, visto 

tratar-se de prisões ocorridas em um mesmo cenário, razão pela qual, 

DETERMINO que junte a estes autos a Ata da audiência de custódia 

realizada no referido Auto de Prisão em Flagrante.

No mais, expirado o prazo da prisão temporária, DETERMINO o 

arquivamento do presente feito.

Cumpra-se, com URGÊNCIA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 181356 Nr: 9773-23.2018.811.0013

 AÇÃO: Prisão Preventiva (art. 254 e ss do CPPM)->MATÉRIA CRIMINAL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Vieira Rodrigues, Natália Putaré Oliveira 

- menor, Maria Aparecida da Silva Lima, João Batista da Costa, Guibson 

Gonçalves Martins, Guilhermina Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladário Silva Borges Filho - 

OAB:OAB/MT 8.104, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Vistos.Trata-se de CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO 

TEMPORÁRIA expedidos em desfavor de LAZARO VIEIRA RODRIGUES, 

NATALIA PUTARE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA pelo 

prazo de 30 (trinta) dias e de JOAO BATISTA DA COSTA, GUILHERMINA 

GONÇALVES e GUIBSON GONÇALVES MARTINS pelo prazo de 05 (cinco) 

dias. Desse modo, tornou-se necessária a adequação e/ou disponibilidade 

de pauta, razão por que, excepcionalmente, designo audiência de custódia 

para o dia 28 de novembro de 2018, às 17h00min.Cientifique o(a) 

Presentante do Ministério Público e Defensoria Pública/Defesa Técnica, se 

houver.Remetam as cópias necessárias à comunicação do ato.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 153942 Nr: 9883-56.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucelio da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de ref. 89, CANCELO a solenidade 

outrora aprazada e, DETERMINO vistas dos autos ao Ministério Público 

para que se manifeste.

Após, volte-me os autos conclusos para designação de audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 128336 Nr: 7321-11.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelson Rodrigues de Oliveira, ana paula 

ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odário Greque Ferraz - 

OAB:4.170-B/MT

 Vistos etc. I. Acolho o requerimento ministerial, abrindo vista para que 

informe nos autos os endereços das testemunhas e dos réus. II. Na 

hipótese de residirem em Comarca diversa, deprequem-se as oitivas. III. 

Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. 

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 108443 Nr: 5551-17.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Assis Cristóvão dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 Vistos etc. I. Concedo a vítima o direito de prestar seu depoimento sem a 

presença do réu na sala de audiência, na forma do art. 217 do CPP. II. 

Homologo a desistência das testemunhas supramencionadas. III. Não 

havendo pedido de diligencias, declaro encerrada a instrução processual. 

IV. Abra-se vista ao MP para apresentar Alegações Finais no prazo legal. 

V. A defesa reitera as alegações finais já juntadas aos autos. VI. 

Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. 

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 169620 Nr: 4721-46.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Fernando dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453/MT

 Vistos etc. I. Concedo à testemunha Alex Carlos de Oliveira Silva o direito 

de prestar depoimento sem a presença do réu na sala de audiência, na 

forma do art. 217 do CPP. II. Homologo a desistência da testemunha 

supramencionada. III. Defiro a oitiva da testemunha André dos Santos IV. 

Declaro encerrada a instrução processual. V. Abra-se vista ao MP para 

manifestar acerca do pedido de Liberdade Provisória e ao mesmo tempo 

apresentar sua Alegações Finais. Após, volvam-me os autos conclusos 

para deliberações. V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 179230 Nr: 8715-82.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacks Denisson José Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR VANSAN MUNIZ - 

OAB:OAB/MT 20.939-0

 Vistos.

DESIGNO o dia 14 de novembro de 2018, às 13h30min, para audiência 

para oitiva da testemunha Jacks Denisson Jose Cabral. Oficie-se ao Juízo 

Deprecante informando os dados da presente carta precatória e a data 

agendada para realização do ato.

Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 179240 Nr: 8721-89.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Cardoso Adriano, Romildo Tábile

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR WILSON DA SILVA 

DALVI - OAB:17510/O

 Visto.

DESIGNO o dia 14 de novembro de 2018, às 13h40min, para oitiva das 

testemunhas Marcelo Rosa de Moraes e Jeferson da Silva Leal. Oficie-se 

ao Juízo Deprecante informando os dados da presente carta precatória e 

a data agendada para realização da audiência.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 179230 Nr: 8715-82.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacks Denisson José Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR VANSAN MUNIZ - 
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OAB:OAB/MT 20.939-0

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Considerando a constatação de 

irregularidades quando da intimação do Advogado Constituído e 

comunicação ao Juízo deprecante por parte da Secretaria desta 3º Vara 

Criminal, REDESIGNO a solenidade outra aprazada para o dia 29 de 

novembro de 2018 ás 15:00 horas. II. Deve a Secretaria atentar-se ao 

devido cumprimento desta decisão. III. Saem os presentes intimados. IV. 

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a nova data agendada para 

cumprimento do ato. Intime-se a defesa constituída via DJE. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 179240 Nr: 8721-89.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Cardoso Adriano, Romildo Tábile

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR WILSON DA SILVA 

DALVI - OAB:17510/O

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Considerando a constatação de 

irregularidades quando da intimação do Advogado Constituído e 

comunicação ao Juízo deprecante por parte da Secretaria desta 3º Vara 

Criminal, REDESIGNO a solenidade outra aprazada para o dia 29 de 

novembro de 2018 ás 15:15 horas. II. Deve a Secretaria atentar-se ao 

devido cumprimento desta decisão. III. Saem os presentes intimados. IV. 

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a nova data agendada para 

cumprimento do ato. Intime-se a defesa constituída via DJE. Requite-se os 

policias militares.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 94220 Nr: 5147-97.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Luiz Gomes da Silva - 

OAB:17.690/MT

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Considerando o requerimento 

ministerial de ref. 84, homologo a desistência da testemunha Gleidson 

Ermisdorff. II. Defiro o requerimento ministerial, para tanto abra-se vista 

dos autos. V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 107548 Nr: 5226-42.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Ferreira Beijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Luiz Gomes da Silva - 

OAB:17.690/MT

 Vistos etc. I. Defiro o requerimento ministerial. Expeçam-se as cartas 

precatórias na forma requerida pelo MP. II. Com o retorno das missivas 

expedidas, não havendo pedido de diligencias, desde já, declaro 

encerrada a instrução processual, devendo as partes serem intimadas 

para apresentarem Alegações Finais no prazo legal. III. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. IV. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 3189 Nr: 2-47.1983.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Élcio Gomes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:3498-A/MT

 AÇÃO PENAL Nº 2-47.1983.811.0013 - CÓD. 3189

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: ÉLCIO GOMES DA COSTA

 SENTENÇA

 Trata-se de ação penal por meio da qual foi denunciado ÉLCIO GOMES DA 

COSTA pela prática, em tese, do crime previsto nos artigos 121, § 2º, 

incisos II e IV do Código Penal.

 O réu foi pronunciado em 29/05/1998 (fls. 114/117)

 Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pela extinção da 

punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva às fls. 

258/259.

 A prescrição é matéria de ordem pública e como tal deve ser declarada 

de ofício pelo magistrado, independentemente do juízo ou grau de 

jurisdição, consoante firme entendimento jurisprudencial.

 No caso em específico, o preceito secundário do crime atribuído ao 

denunciado estabelece uma pena privativa de liberdade compreendida 

entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão.

 Com efeito, considerando que a pronúncia do acusado ocorreu em 

29/05/1998 e não houve qualquer outra causa interruptiva prevista no 

artigo 117 do Código Penal, percebe-se que ocorreu a perda da pretensão 

punitiva estatal, eis que decorrido o lapso temporal descrito na legislação 

pátria.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c 109, inciso I, 

ambos do Código Penal, DECLARO extinta a punibilidade do réu ÉLCIO 

GOMES DA COSTA.

Após o trânsito em julgado, recolham-se os mandados de prisão 

eventualmente expedidos nos autos.

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 85283 Nr: 2870-45.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Fonseca dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos, etc.

RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO

Em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO, em 

seus efeitos legais (CPP, art. 597), uma vez que tempestivo.

Como já foram apresentadas razões e contrarrazões, remetam-se os 

autos ao Eg. Tribunal de Justiça, para o devido processamento/julgamento 

do recurso interposto (CPP, art. 601), com as homenagens e cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 172121 Nr: 5682-84.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Havila Almeida Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 Vistos etc. I. Fica o reeducando advertido que, em caso de 

DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, este 

juízo determinará a expedição de MANDADO DE PRISÃO e o seu 

lançamento no BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO DO CNJ 

(BNMP 2.0), devendo o recuperando aguardar preso a designação de 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO e podendo acarretar a REVOGAÇÃO DO 

BENEFÍCIO e a REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, 

independentemente da quantidade de pena remanescente, conforme 

dispõem o art. 50, V e art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal, pois a 

violação dos deveres demonstra descompromisso do apenado com o seu 

próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais 

obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e 

comprometimento do recuperando III. Esclarecido acerca das condições 

supra, saem os presentes intimados. IV. Elabore-se o cálculo atualizado 

da pena, remetendo-o após, ao Ministério Público e ao defensor do 

reeducando para a devida manifestação. V. Após, volvam-me os autos 

conclusos para deliberação e envio do cálculo para o reeducando. VI. 
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Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 167245 Nr: 3758-38.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Celso Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ADÃO AMARAL DE 

SOUZA - OAB:, FERNANDA DE FIGUEIREDO RODRIGUES - OAB:, Tiago 

Luciano Amaral de Souza - OAB:

 Vistos, etc. I. O recuperando prestará os serviços no Lar dos Idosos, 8 

(oito) horas por semana, durante o período da condenação. II. Oficie-se o 

Lar dos Idosos, com cópia deste termo de audiência, para que tenha 

ciência e para realizar controle diário de frequência do recuperando, o 

qual deverá ser encaminhado mensalmente ao juízo. Em caso de ausência 

do recuperando por mais de um mês, deverá o Lar dos Idosos informar ao 

juízo o acontecido. III. Oficie-se ao juízo deprecante com cópia deste termo 

de audiência. IV. Aguarde-se o cumprimento da pena. V. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, sai o presente intimado. VI. Cumpra-se e 

Cientifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 170619 Nr: 5036-74.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maikon Sulivan Santana Oliveira, Cristiane de 

Souza Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pâmela Moringo de Souza - 

OAB:21802

 Vistos etc. I. Concedo a vítima o direito de prestar seu depoimento sem a 

presença do réu na sala de audiência, na forma do art. 217 do CPP. II. 

Homologo a desistência da testemunha Bruno Luiz de Arruda Campos e da 

vítima Sergio da Costa Lima e José Paulo Moreira de Carvalho Gouveia 

Lemos. III. Considerando que conforme certidão do oficial de justiça a ré 

Cristiane mudou-se sem informar o novo endereço nos autos e não foi 

localizada para intimação para comparecimento na audiência, com 

fundamento no art.367 do CP declaro sua revelia. Certifique-se acerca do 

comparecimento da ré em juízo, conforme determinado na decisão que lhe 

concedeu a liberdade provisória. IV. Não havendo pedido de diligencias, 

declaro encerrada a instrução processual. V. Abra-se vista às partes 

para apresentar Alegações Finais no prazo legal. VI. Inexistindo qualquer 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados. VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 175786 Nr: 7186-28.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brayn Lucas Chaves Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc. I. Aguarde-se a devolução da carta precatória de 

interrogatório do réu. Com a juntada da carta precatória cumprida, declaro 

encerrada a instrução e vistas às partes para alegações finais. II. 

Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. 

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 84252 Nr: 1730-73.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU do delito previsto no art. 12 

da Lei 10.826/2003.36.Ainda, considerando a extinção da punibilidade, 

necessário proceder-se à restituição da fiança recolhida (comprovante de 

fls. 25), nos termos do artigo 337 do Código de Processo Penal.37.Assim, 

determino a restituição do valor da fiança. Expeça-se alvará de liberação 

do valor objeto do depósito judicial em favor do sentenciado.38.Após o 

trânsito em julgado e efetivada a restituição do valor ao sentenciado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 115029 Nr: 1914-24.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Pedrosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Defiro o prazo de 10 dias para o 

Ministério público diligenciar o endereço da vítima e da testemunha. II. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 127474 Nr: 7010-20.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Declaro encerrada a instrução. III. 

Vistas as partes para alegações finais. IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 150199 Nr: 8070-91.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welinton Teixeira de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Redesigno a audiência para o dia 

22/01/2019 ás 13:30 horas para a oitiva da vítima Luciene Gomes Campos, 

devendo ser expedido mandado de condução coercitiva. II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 83512 Nr: 924-38.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edenilson Pinheiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

RECEBO o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, com suas razões recursais fls. 132/140, bem 

como as contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo 

defensor do acusado fls. 144/145, uma vez que tempestivos, conforme 

certidão de fl. 142.

 Por fim, remeta os autos ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, para o 

devido processamento/julgamento do recurso interposto (CPP, art. 601), 

com as nossas homenagens.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes
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 Cod. Proc.: 49297 Nr: 1056-37.2009.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 Considerando a manifestação do i. Defensor desta Comarca (fls. 135-v), 

bem como teor da certidão de fl.retro, NOMEIO o Núcleo de Práticas 

Jurídicas da UNEMAT para patrocinar os interesses do acusado MANOEL 

PEREIRA DA SILVA, para apresentar as razões do recurso interposto pelo 

sentenciado (fl.134).

Oficie-se o referido Núcleo do teor desta decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 43229 Nr: 346-51.2008.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir José Veiga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com fulcro no 

art. 109, inciso V, c/c, artigo 110, § 1º, c/c, artigo 107, inciso IV, ambos do 

Código Penal, declaro extinta a punibilidade do sentenciado em relação aos 

crimes previstos no artigo 288 do Código Penal e artigo 1º da Lei n.º 

2.252/54. I. Cientifique-se o Ministério Público e intime-se Defesa. III. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”.IV. 

Publique-se. Intimem-se.III. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.IV. Cumpra-se expedindo 

o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010119-37.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA BERNARDINO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALCIRENE DE FREITAS BORGES (EXECUTADO)

LEONARDO APARECIDO DEMARCHI (EXECUTADO)

 

Intimação da parte promovente para manifestar-se nos autos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-11.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA TOLEDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000493-11.2018.8.11.0013. REQUERENTE: TEREZINHA TOLEDO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, converto o 

julgamento que a mim vieram conclusos, em diligência. Intimação das 

partes para que compareçam em audiência de instrução para 19/02/2019 

às 13:30 horas, na sala de audiências do Juizado Especial. Ficam ainda, 

as partes intimadas para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, e sendo testemunhal, que depositem o rol no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da publicação desta intimação. Na oportunidade, as 

testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à 

audiência de instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha 

arrolado, independentemente de intimação, nos termos do artigo 34 da Lei 

9.099/95. Sendo necessário intimação das testemunhas, a parte deverá 

formalizar requerimento, conforme parte final do dispositivo acima citado. 

PONTES E LACERDA, 19 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA TOLEDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000488-86.2018.8.11.0013. REQUERENTE: TEREZINHA TOLEDO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Intimação das partes para 

que compareçam em audiência de instrução para 19/02/2019 às 13:30 

horas, na sala de audiências do Juizado Especial. Ficam ainda, as partes 

intimadas para que especifiquem as provas que pretendem produzir, e 

sendo testemunhal, que depositem o rol no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da publicação desta intimação. Na oportunidade, as testemunhas, 

até o máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de 

instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, 

independentemente de intimação, nos termos do artigo 34 da Lei 9.099/95. 

Sendo necessário intimação das testemunhas, a parte deverá formalizar 

requerimento, conforme parte final do dispositivo acima citado. PONTES E 

LACERDA, 21 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-56.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA TOLEDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000490-56.2018.8.11.0013. REQUERENTE: TEREZINHA TOLEDO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Intimação das partes para 

que compareçam em audiência de instrução para 19/02/2019 às 13:30 

horas, na sala de audiências do Juizado Especial. Ficam ainda, as partes 

intimadas para que especifiquem as provas que pretendem produzir, e 

sendo testemunhal, que depositem o rol no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da publicação desta intimação. Na oportunidade, as testemunhas, 

até o máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de 

instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, 

independentemente de intimação, nos termos do artigo 34 da Lei 9.099/95. 

Sendo necessário intimação das testemunhas, a parte deverá formalizar 

requerimento, conforme parte final do dispositivo acima citado. PONTES E 

LACERDA, 21 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-67.2018.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

ESIOMAR ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

ESIOMAR ANDRADE SILVA FILHO OAB - MT18809/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000735-67.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ESIOMAR ANDRADE DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Intimação das partes para que compareçam em audiência de 

instrução para 05/02/2019 às 14:30 horas, na sala de audiências do 

Juizado Especial. Ficam ainda, as partes intimadas para que especifiquem 

as provas que pretendem produzir, e sendo testemunhal, que depositem o 

rol no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação desta intimação. Na 

oportunidade, as testemunhas, até o máximo de três para cada parte, 

comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte 

que as tenha arrolado, independentemente de intimação, nos termos do 

artigo 34 da Lei 9.099/95. Sendo necessário intimação das testemunhas, a 

parte deverá formalizar requerimento, conforme parte final do dispositivo 

acima citado. PONTES E LACERDA, 19 de novembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-71.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA TOLEDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000489-71.2018.8.11.0013. REQUERENTE: TEREZINHA TOLEDO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Intimação das partes para 

que compareçam em audiência de instrução para 19/02/2019 às 13:30 

horas, na sala de audiências do Juizado Especial. Ficam ainda, as partes 

intimadas para que especifiquem as provas que pretendem produzir, e 

sendo testemunhal, que depositem o rol no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da publicação desta intimação. Na oportunidade, as testemunhas, 

até o máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de 

instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, 

independentemente de intimação, nos termos do artigo 34 da Lei 9.099/95. 

Sendo necessário intimação das testemunhas, a parte deverá formalizar 

requerimento, conforme parte final do dispositivo acima citado. PONTES E 

LACERDA, 27 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA TOLEDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000492-26.2018.8.11.0013. REQUERENTE: TEREZINHA TOLEDO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Intimação das partes para 

que compareçam em audiência de instrução para 19/02/2019 às 13:30 

horas, na sala de audiências do Juizado Especial. Ficam ainda, as partes 

intimadas para que especifiquem as provas que pretendem produzir, e 

sendo testemunhal, que depositem o rol no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da publicação desta intimação. Na oportunidade, as testemunhas, 

até o máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de 

instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, 

independentemente de intimação, nos termos do artigo 34 da Lei 9.099/95. 

Sendo necessário intimação das testemunhas, a parte deverá formalizar 

requerimento, conforme parte final do dispositivo acima citado. PONTES E 

LACERDA, 21 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-57.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA ROLON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Intime-se o Embargado para apresentar suas contrarrazões.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-57.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F B BATISTA LOCACOES - ME (REQUERIDO)

ADEMAR DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL CAVALCANTE CAMPOE OAB - PR85243 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Compulsando os autos verifico que o requerido ADEMAR DE LIMA não foi 

devidamente citado, vez que o A.R. anexo aos autos ID 10071005, está 

assinado pelo representante da empresa requerida. Assim, intime-se a 

parte promovente para requerer o que de direito, visto não existir revelia 

do requerido Ademar de Lima, pois sua citação não fora efetivada.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-37.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENI GALDINO GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000306-37.2017.8.11.0013. REQUERENTE: JOSENI GALDINO 

GONCALVES REQUERIDO: MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS 

Intimação das partes para que compareçam em audiência de instrução 

para 05/02/2019 às 14:00 horas, na sala de audiências do Juizado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 785 de 1025



Especial. Ficam ainda, as partes intimadas para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e sendo testemunhal, que depositem o rol 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação desta intimação. Na 

oportunidade, as testemunhas, até o máximo de três para cada parte, 

comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte 

que as tenha arrolado, independentemente de intimação, nos termos do 

artigo 34 da Lei 9.099/95. Sendo necessário intimação das testemunhas, a 

parte deverá formalizar requerimento, conforme parte final do dispositivo 

acima citado. PONTES E LACERDA, 18 de novembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002038-19.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WERIKA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FANIA LIBORIO FELICIANO OAB - MT0010015A (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER OAB - MT8.516 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação das partes do inteiro teor da decisão, que segue: DECISÃO 

Numero do Processo: 1002038-19.2018.8.11.0013 REQUERENTE: WERIKA 

GONCALVES REQUERIDO: AGUILERA AUTOPECAS LTDA Vistos. O jurista 

Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento da cognição 

parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define como objetivos 

próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a viabilidade da 

realização de um direito ameaçado por perigo de dano iminente; II) realizar 

antecipadamente um direito, em face de uma situação de perigo; e III) 

realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em razão dos custos 

do procedimento comum. De acordo com o Código de Processo Civil são 

dois os requisitos indispensáveis à antecipação da tutela, em torno dos 

quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, a probabilidade do 

direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade de ineficácia 

material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a tutela 

definitiva. Dispõe o art. 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Partindo desse preceito entendo que NÃO se fazem presentes nos autos 

os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela pedida. Posto 

isso, indefiro a antecipação de tutela pretendida vez que ausente os 

requisitos indispensáveis, quais sejam, o fummus boni iuris e o periculum 

in mora. Na sequência, prossiga-se com a designação de audiência para 

conciliação e citação do requerido para, querendo, contestar a presente 

ação no prazo legal. Intimem-se e Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 19 de 

setembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-60.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA AMORIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000244-60.2018.8.11.0013. REQUERENTE: NEUZA AMORIM DOS 

SANTOS REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc... Certifique-se o transito em julgado da sentença, 

promovendo as baixas de estilo, remeta-se AO ARQUIVO. PRIC Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, a presente decisão para fins de 

homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 17 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000703-96.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMES FERREIRA NANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000703-96.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ARTEMES FERREIRA NANTES 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc... Face o cumprimento da obrigação, 

julgo extinto o processo, com fulcro no art.924, II do CPC. Expeça-se 

alvará conforme dados bancários já informados. P.R.I. Com fundamento no 

art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta 

data, desnecessária a intimação das partes. Remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, a presente decisão para fins de 

homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 26 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-75.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL DE CARVALHO FRANCO OAB - MG38032 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000782-75.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ROBERTO CARNEIRO 

REQUERIDO: VIACAO JUINA LTDA - EPP VISTOS, ETC... Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Depreende-se dos 

autos proposta de acordo a ser homologado. Verifica-se que não foram 

estabelecidas clausulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais. 

Verifica-se ainda que a parte autora até mesmo já informou dados 

bancários para o cumprimento do acordo. Isto Posto, de acordo com o art. 

840 do Código Civil Brasileiro c/c art. 22, parágrafo único da Lei nº. 

9.099/95 HOMOLOGO por sentença o Acordo celebrado entre as partes 

anexo aos autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas 

clausulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão, e, 

em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 487, 

III, b, CPC. Custas e honorários conforme acordo. P.R.I. Com fundamento 

no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença 

nesta data, desnecessária a intimação das partes. Remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 
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Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 14 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010856-06.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CONTALEX CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUES HENRIQUE ASSUNCAO E SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010856-06.2016.8.11.0013. REQUERENTE: CONTALEX CONTABILIDADE 

LTDA - ME REQUERIDO: MARQUES HENRIQUE ASSUNCAO E SILVA Vistos 

em Sentença. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte 

reclamada, alegando que ao ser a sentença prolatada há contradição, 

ante a ausência de intimação para audiência de conciliação, não podendo 

assim constituir o instituto da Revelia, o que invalidará consequentemente 

a sentença. Asseverou: “Sendo assim, ao apreciar estes EMBARGOS 

vossa Excelência deverá reconhecer a contradição e saná-la, cassando a 

r. Sentença, e determinando nova audiência de conciliação, intimando o 

seu patrono”. Requer, por fim, o acolhimento dos Embargos de 

Declaração, e prosseguimento da ação. DECIDO. Recebo os presentes 

como Embargos de Declaração para analisar os pontos suscitados pela 

parte Reclamada, ora Embargante. Instado a apresentar contrarrazões o 

Embargado não se manifestou. Verifica-se que houve intimação do 

Embargado em duas oportunidades: ID13220601 DJE de 17/05/2018 e 

ID16057811 DJE de 24/10/2018. Os Embargos de Declaração nada mais 

são do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de 

decisões, de sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, 

dúvida, eliminem contradição ou supram omissão existente no julgado. O 

pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência 

de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão 

de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Os 

Embargos de Declaração, não se prestam eles a aumentar/majorar ou 

modificar a decisão atacada, apenas visa sanar determinado ponto. 

Analisando-se as questões postas em discussão nos presentes 

Embargos, concluo que o mesmo merece provimento, haja vista, que razão 

assiste à Embargante no que pertine decisão precoce que extinguiu o feito 

com Revelia que inexiste, e este seria o motivo da sentença prolatada sem 

apreciação do mérito. Pelo Exposto, diante da doutrina apresentada, Julgo 

Procedente os presentes Embargos de Declaração, de forma que revogo 

na integralidade as sentença prolatada junto aos IDs 9921339 

(18/09/2017), e 10804038 (23/11/2017). À secretaria para designar nova 

data de audiência de conciliação, com previa intimação das partes 

litigantes. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 16 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001013-05.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BELARMINO FLORIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER OAB - MT8.516 

(ADVOGADO(A))

FANIA LIBORIO FELICIANO OAB - MT0010015A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1001013-05.2017.8.11.0013. REQUERENTE: BELARMINO FLORIANO DA 

SILVA REQUERIDO: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA VISTOS, ETC... 

Face o cumprimento da obrigação informada nos autos, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com fulcro no art.924, II do CPC. PRI. Arquive-se. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 16 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002077-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIO ESTIVAL DA SILVA LUIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1002077-16.2018.8.11.0013. REQUERENTE: DIEGO ANTONIO ESTIVAL DA 

SILVA LUIZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Depreende-se 

dos autos manifestação (ID 16189419) da parte requerida justificando 

ausência em audiência de conciliação. Alude que a preposta contratada 

para participar do ato, Kelthin Natalia Beatriz Spoladore passou mal 

momentos antes da audiência não havendo tempo hábil para a 

substituição. Anexou assim atestado médico emitido pela rede publica de 

saúde com data e período horário que conferem com a realização da 

audiência de conciliação (24/10/2018), estando assim em conformidade 

com o art. 362, II, CPC. Em resposta a manifestação a parte autora alegou 

que não havia qualquer comprovação da contratação da preposta, que 

uma redesignação de audiência estaria contrariando norma federal (art. 

362, §1º CPC), e ainda, asseverou que a empresa poderia ter sido 

representada por outros. Destarte, ante o motivo justificado da ausência 

da requerida, encaminhe-se aos autos para a Conciliadora Judicial 

determinar nova data de audiência. Por oportuno, verifico ainda na petição 

em resposta à manifestação, o requerente informou a este juízo que a 

requerida vem descumprindo a liminar, de forma que há continuidade nos 

descontos em folha de pagamento, e que cerca de 15 (dias) após, 

realizam o estorno. Requereu que a multa fosse majorada para coibir a 

atitude da empresa. Pois bem, o fato de o autor estar sendo privado de 

parte de seus rendimentos (salário), não pode ser enquadrada em erro 

justificável, até porque há o descumprimento da liminar deferida (ID 

154400985): Posto isso, defiro a antecipação de tutela pretendida para 

determinar à parte requerida que, no prazo de cinco dias, suspenda o 

desconto na folha de pagamento do reclamante, até o julgamento de 

mérito, em relação ao Contrato de Cédula de Crédito Bancário n. 

346.368.098, com prestação no valor de R$ 1.110,77 (mil cento e dez 

reais e setenta e sete centavos). Outrossim, com fulcro no inciso IV do 

art.139 c/c inciso IV do art.77, ambos do CPC, determino como medida 

coercitiva e necessária para assegurar o cumprimento com exatidão da 

decisão judicial de antecipação da tutela, aplicação de multa por ato 

atentatório à Justiça, no valor de R$100,00 por dia, até o montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Tendo a determinação judicial consignado a 

SUSPENSÃO dos descontos na folha de pagamento do reclamante, e esta 

não ter sido cessada, buscando uma compensação pelo estorno dos 

valores, o qual leva tempo considerável, majoro a multa diária para R$ 

200,00 (duzentos reais) e fixo o limite em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, a presente decisão para fins de homologação por parte do 

juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 17 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-71.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000931-71.2017.8.11.0013. REQUERENTE: CLEITON SILVA MIRANDA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc... Face o cumprimento 

da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no art.924, II do CPC. 

Expeça-se alvará conforme dados bancários já informados ID 16085068. 

P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. 

Remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, a 

presente decisão para fins de homologação por parte do juízo. Wanessa 

Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 

da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 17 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002842-84.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE SOUZA LASCOSQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor trouxe aos 

autos indícios de prova que autorizassem a concessão nesta fase 

processual dos pleitos iniciais. Diante disso, entendo que a antecipação de 

tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que há prova inequívoca e 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, defiro a 

antecipação de tutela pretendida para determinara parte requerida, a 

retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito. 

Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do art.77, 

ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária para 

assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de antecipação 

da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no valor de 

R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Na 

seqüência, prossiga-se com a designação de audiência para conciliação e 

citação do réu para, querendo, contestar a presente ação. Intimem-se e 

Cumpra-se.Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002292-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CONQUISTA D'OESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002292-89.2018.8.11.0013. REQUERENTE: LAURO ANDRADE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CONQUISTA 

D'OESTE Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência. Desta forma, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. Passo a análise do MÉRITO. Os 

pedidos do autor são procedentes. Trata-se de AÇÃO de Imposição de 

fazer ajuizada por LAURO ANDRADE, por intermédio do DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CONQUISTA D’OESTE, em que pede para 

compeli-lo a prestar serviço público essencial à saúde e à própria vida do 

enfermo, o qual não pode mais esperar diante da necessidade do 

fornecimento dos medicamentos Dutasterida + Tansulosina 0,5 + 0,4 mg 

(30 cápsulas ao mês). Insta mencionar que a saúde da população é dever 

do Estado e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o 

suficiente para o seu bem-estar. Assim, com fundamento no Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato 

que atente contra a sua saúde. O artigo 196 da Carta Magna consagra o 

direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, especialmente pelo teor dos documentos juntados a 

exordial, denota-se que a paciente está necessitando, com urgência, dos 

medicamentos requeridos, eis que é portador de Hiperplasia Prostática 

Benigna (HPB), não possuindo recursos financeiros para o custeio dos 

medicamentos. O medicamento não é contemplado pelo SUS, conforme 

parecer do NAT, desse modo o Superior Tribunal de Justiça no Recurso 

Especial 1.657.156 estabeleceu requisitos para o seu fornecimento, 

vejamos: 1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e 

circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da 

imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da 

ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo 

SUS; O autor apresentou relatório médico; 2 - Incapacidade financeira do 

paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; Termo de 

declaração acostado a exordial; 3 - Existência de registro do medicamento 

na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); Não se trata de 

questão hipotética ou da possibilidade abstrata de vir a necessitar do 

medicamento. Ao reverso disso, de situação real e concreta. Ademais, 

não se pode restringir o direito à vida e a saúde devido a formalismos 

injustificados do Estado. Ressalto ainda que a pretensão da requerente se 

justifica na medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, 

propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 
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sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, casos 

tais, assim tem entendido: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PACIENTE 

HIPOSSUFICIEN-TE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. SÚMULA N. 636 DO 

SUPREMO TRIBU-NAL FEDERAL. 1. Paciente carente de recursos 

indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita. 

Obrigação do Estado de fornecê-los. Precedentes. 2. Incidência da Súmula 

n. 636 do STF: "não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao 

princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação 

pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais 

pela decisão recorrida". 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. 

(STF - AI-AgR 616551 / GO – GOIÁS, AG.REG.NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO, Rel. Min. EROS GRAU, 23/10/2007) Destaco que, no 

presente caso, o Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos 

destinados à saúde, interferindo no orçamento do Estado e Município. Não 

significa violação ao princípio de independência e harmonia dos Poderes, 

já que no campo de obrigação contraposta há interesse individual 

indisponível, inexistindo discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o 

Poder Judiciário se faz presente apenas e tão somente para inibir a 

execução das irregularidades praticadas pela administração, que, de fato, 

não observou os princípios constitucionais. Assim, demonstrado que o 

requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, diante da exegese 

do art. 373, II, do CPC, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE do pedido do autor, 

ratificando a liminar deferida, para DETERMINAR em caráter definitivo, que 

o Estado de Mato Grosso e Município de Conquista D’Oeste, 

independentemente de óbices burocráticos, providencie de modo gratuito 

os medicamentos Dutasterida + Tansulosina 0,5 + 0,4 mg (30 cápsulas ao 

mês), em favor do paciente LAURO ANDRADE, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pelo tempo e quantidade indicada pelo médico, assegurando, dessa 

forma a paciente, a efetivação do direito referente à vida e à saúde. Deixo 

de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitado 

em julgado, Arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 

17 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010899-40.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE DA ENCARNACAO NASCIMENTO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010899-40.2016.8.11.0013. REQUERENTE: ODETE DA ENCARNACAO 

NASCIMENTO DE CARVALHO REQUERIDO: BANCO PAN S.A. VISTOS, 

ETC... Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Depreende-se dos autos juntada de acordo a ser 

homologado. Isto Posto, de acordo com o art. 840 do Código Civil Brasileiro 

c/c art. 22, parágrafo único da Lei nº. 9.099/95 HOMOLOGO por sentença 

o Acordo celebrado entre as partes anexo aos autos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujas clausulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 487, III, b, CPC. Custas e 

honorários conforme acordo. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta data, 

desnecessária a intimação das partes. Remetam-se os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº. 9.099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 16 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001239-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINO CARVALHO FLORINDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001239-73.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ALCINO CARVALHO 

FLORINDO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PONTES E LACERDA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide, nos termos 

do art. 355, I, CPC, em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, 

passo à análise do mérito. Os pedidos da parte autora são procedentes 

em parte. Versam os autos sobre AÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por ALCINO 

CARVALHO FLORINDO, devidamente qualificado e representado pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA. Aduziu a 

parte autora em suas razões iniciais que “o autor possui uma obstrução 

vascular cardíaca de 85% e conforme laudo médico feito pelo Dr. Hélio 

Marcelo Pesenti Sandrin, CRM-MT 1047, necessita de cirurgia de 

Angioplastia com urgência. Em razão da doença, o demandante não 

consegue realizar suas atividades do dia a dia, estando acamado e com 

diversas restrições médicas.”. Sendo oficiado o NAT houve o parecer, 

sendo conclusivo que o paciente deve ser tratado com certa brevidade. À 

análise do pleito exordial se impõe que traga à colação alguns dispositivos 

constitucionais, os quais asseguram a todo cidadão, no exercício de sua 

dignidade, o livre acesso à saúde. É o caso dos arts. 1º, III, 5º, § 1º, 6º, 

“caput”, 194, “caput”, 196, “caput”, e 197, “caput”, todos da Constituição 

da República de 1988. Da leitura de tais dispositivos, depreende-se que o 

direito à vida e, por conseguinte, à saúde, deteve do constituinte 

tratamento prioritário, posto integrar o mínimo existencial, as necessidades 

básicas, sem os quais a dignidade humana se queda comprometida. Daí 

que princípios nortes da seguridade social, mais especificamente da 

saúde, como o da universalidade da cobertura e do atendimento, devem 

ser observados, sobretudo, pelo Poder Público, sendo infrutífera a tese do 

caráter programático das normas sociais e ausência de solidariedade 

entre os entes. Aliás, é esse o entendimento do c. Supremo Tribunal 

Federal, em precedente que peço a devida vênia para transcrever “in 

verbis”: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. 

IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 

323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso 

admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e 

processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, 

se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja 

reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas 

no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, entendimento diverso do 

adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o fornecimento de fraldas 
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descartáveis à ora recorrida seria, ou não, imprescindível à sua saúde, 

ensejaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, 

o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do 

Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de prova não 

cabe recurso extraordinário”. 4. In casu, o acórdão originariamente 

recorrido assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO FRALDAS 

DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. 

DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE 

RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. Qualquer dos entes 

políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e 

recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas geriátricas 

nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode 

obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde 

que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do 

cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos 

indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o 

cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do Estado 

promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais 

como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e 

cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. 

Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o 

tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a 

sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STF, RE 668.724 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira 

Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 

15-05-2012 PUBLIC 16-05-2012) Logo, sendo a saúde um direito 

fundamental do cidadão, é responsabilidade solidária da União, dos 

Estados-membros e dos Municípios o fornecimento de medicamentos e 

tratamento médico-hospitalar, ao portador de moléstia, que não possui 

condições financeiras de suportar o custo da medicação e tratamento, 

sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à parte autora eleger qual 

ente público figurará no polo passivo da demanda. Afinal, amiúde, a 

obrigação é originariamente solidária. Dentro desse raciocínio, é 

consequência que deriva do próprio pensamento lógico e sistemático a 

conclusão de que o custeio do medicamento deve estar embutido na 

obrigação dos entes públicos. Afirmar o contrário seria o mesmo que, de 

forma indireta, descumprir um comando que a Constituição da República 

diretamente determina. Afinal, a obrigação estatal de zelar pela saúde da 

população, em especial aquela carente de recursos financeiros, deve ser 

efetiva e não mera proclamação otimista, “i. e.”, deve englobar todas as 

medidas que viabilizem esse dever. Nesse sentido é a jurisprudência do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme precedentes 

abaixo transcritos: MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE 

LEITE ESPECIAL - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

REJEITADA - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - 

SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O acesso ao Poder Judiciário independe de 

prévio pedido administrativo, podendo a parte ingressar com a ação em 

juízo, logo quando ocorrida a lesão a seu direito. 2. A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. Restando comprovado 

a necessidade vital da fórmula alimentar, sob risco de evolução da 

doença, seu fornecimento é medida em que se impõe. 3. O Estado, o 

Município e a União são legitimados passivos solidários, cabendo ao 

cidadão a escolha de indicar contra qual dos entes federados prefere 

litigar. (TJMT, MS 29.876/2011, DR. GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do 

Julgamento 01/09/2011, Data da publicação no DJE 12/09/2011) 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

- TRATAMENTO DE SAÚDE - SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO - DEVER CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE 

VITAL DO SER HUMANO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - DEFENSORIA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

PRETENDIDA A SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1- A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 2- O poder público tem 

o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. 3- O Estado, o Município e a União são legitimados 

passivos solidários, pois, conforme determina o texto constitucional, é 

dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que não significa, 

aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 4 - “Os honorários 

advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra 

a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” (Súmula 421/STJ) 

(TJMT, Ap/RN 18.514/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012) APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – TRATAMENTO DE SAÚDE - 

SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – DEVER 

CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE VITAL DO SER HUMANO - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DEFENSORIA 

PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENDIDA A 

SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

421 DO STJ – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO AO ENTE MUNICIPAL - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1- Há interesse processual recursal quando a parte tem 

necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida. 2- A saúde e a 

vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da 

República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 3- O poder 

público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, 

dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para 

custear o seu tratamento. 4- O Estado, o Município e a União são 

legitimados passivos solidários, pois, conforme determina o texto 

constitucional, é dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que 

não significa, aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 5- 

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando 

ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” 

(Súmula 421/STJ). Todavia, seu pagamento é devido quanto a ente público 

diverso. (TJMT, Ap/RN 85.599/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, 

Data da publicação no DJE 08/02/2013) Assim, diante da obrigação de 

fazer, imposta pela Constituição da República, e que está sendo preciso 

esta demanda para redeterminar o cumprimento daquele comando 

originário, o modo como o demandado cumprirá a norma constitucional é 

matéria afeta ao próprio Poder Executivo, que nada tem que ver com o 

beneficiário. O que não se pode aceitar é que problemas internos deste 

Poder (em sentido genérico, abrangendo todos os entes da Federação) 

dificultem ou mesmo inviabilizem aquela obrigação. Isto porque, como se 

sabe, a fim de que se configure a responsabilidade civil estatal, 

necessária se faz a verificação da sua omissão no fornecimento do 

tratamento/medicamento pleiteado. Insta-se que o Estado de Mato Grosso 

e o Município de Pontes e Lacerda, devidamente citado contestou a ação 

aduzindo que presta assistência à saúde dos jurisdicionados, contudo, 

tem que fazê-lo de forma ordenada e organizada a tanto, e dentro de 

política-mor traçada pelo Ministério da Saúde, em caso contrário, sério 

risco de lesão à ordem e à economia pública poderão ser causados. O 

Municipio de Pontes e Lacerda, destacou ainda que “não irá contestar os 

fatos da inicial, requer seja mantida a Liminar em sentença”. A saúde não 

se constitui em mero interesse do indivíduo, mas em autêntico direito 

subjetivo: "Neste plano, consideram-se os direitos em análise como 

autênticos direitos subjetivos inerentes ao espaço existencial do cidadão, 

independentemente da sua justicialidade e exeqüibilidade imediatas. Assim, 

o direito à segurança social, o direito à saúde [...] são direitos com a 

mesma densidade subjectiva dos direitos, liberdades e garantias" 

(Canotilho. J.J. Gomes. Direito Constitucional. 5ª edição. Coimbra, 

Almedina, 1992, p. 680). Sobre o tema, vejamos o remansoso 

entendimento jurisprudencial: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À 

SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. PRELIMINAR. 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEVER DO ESTADO 

DE CUSTEAR AS DESPESAS. 1. O cumprimento de decisão antecipatória 

de tutela não acarreta perda de objeto, por perda superveniente do 

interesse de agir. 2. Segundo o art. 196, da CF/88, "A saúde é direito de 

todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação". 3. Constatada a necessidade de o 

paciente ser submetido à intervenção cirúrgica, e a impossibilidade de 

arcar com suas despesas, incumbe ao estado custear os gastos da 

c i ru rg ia .  4 .  Ape lação e  remessa  o f i c ia l  improv idas . 

(0010851-85.2007.807.0001 - 01/02/2012 - 4ª Turma Cível - 26/03/2012, 
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DJ-e Pág. 172 – TJ/DF)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. PACIENTE PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. 

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO ÀS 

PESSOAS CARENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70040102097, Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 

26/11/2010)”. O princípio da reserva de administração, como uma das 

particularizações do princípio da separação de poderes, e o princípio da 

garantia da prévia reserva orçamentária para o deferimento das 

prestações positivas do Estado, hão de ceder ante o princípio da 

dignidade humana, cláusula matriz do Estado de Direito como Estado de 

Justiça, que tem nos bens saúde e vida sua mais evidente afirmação. 

Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, CONFIRMO POR SENTENÇA A TUTELA DEFERIDA, e em 

consequencia JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para 

determinar que o ESTADO DO MATO GROSSO custeie o tratamento 

médico/cirúrgico, bem como o fornecimento de medicamentos necessários 

ao tratamento referente à doença que acomete a parte autora ALCINO 

CARVALHO FLORINDO, qual seja, obstrução vascular cardíaca de 85% e 

há necessidade de cirurgia, para que realize tal procedimento cirúrgico de 

angioplastia, bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários 

a preservação da saúde da requerente, devendo entrar em contato com a 

profissional responsável em caso de dúvidas quanto às especificações 

técnicas, assim como que o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA forneça 

os meios necessários de deslocamento e estadia da autora e de um 

acompanhante indicado por ele quando da realização do tratamento 

médico ora deferido, sob pena de sequestro das verbas públicas 

necessárias ao custeio do tratamento (art. 536, § 1º, do NCPC). Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitado 

em julgado, Arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 

17 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002020-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR OLIVEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CONQUISTA D'OESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002020-95.2018.8.11.0013. REQUERENTE: JAIR OLIVEIRA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CONQUISTA 

D'OESTE Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência. Desta forma, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. Passo a análise do MÉRITO. Os 

pedidos do autor são procedentes. Trata-se de AÇÃO de Imposição de 

fazer ajuizada por JAIR OLIVEIRA DE ALMEIDAE, por intermédio do 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CONQUISTA D’OESTE, em 

que pede para compeli-lo a prestar serviço público essencial à saúde e à 

própria vida do enfermo, o qual não pode mais esperar diante da 

necessidade do fornecimento dos medicamentos Dersani, 60 comprimidos 

de Naltrexona manipulado 4,5mg, 2 ampolas de Noripurun 100/5l, 

Ciprofloxacino 500mg (tomar a cada 12 horas), 2 caixas de Clindamicina 

300 mg, 2 tubos de Kollagenase, 90 comprimidos de Castanha da índia 

150mg, 90 comprimidos de Diosmina 17mg, 90 comprimidos de Alcachofra 

100mg, 90 comprimidos de Lentinha Asiática 150mg e 90 comprimidos de 

Nezperidian 30mg. Insta mencionar que a saúde da população é dever do 

Estado e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente 

para o seu bem-estar. Assim, com fundamento no Princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que 

atente contra a sua saúde. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito 

à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o 

mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior 

dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa fática 

descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, especialmente pelo teor dos documentos juntados a 

exordial, denota-se que a paciente está necessitando, com urgência, dos 

medicamentos requeridos, eis que é portador de Hiperplasia Prostática 

Benigna (HPB), não possuindo recursos financeiros para o custeio dos 

medicamentos. O medicamento não é contemplado pelo SUS, conforme 

parecer do NAT, desse modo o Superior Tribunal de Justiça no Recurso 

Especial 1.657.156 estabeleceu requisitos para o seu fornecimento, 

vejamos: 1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e 

circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da 

imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da 

ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo 

SUS; O autor apresentou relatório médico; 2 - Incapacidade financeira do 

paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; Termo de 

declaração acostado a exordial; 3 - Existência de registro do medicamento 

na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); Não se trata de 

questão hipotética ou da possibilidade abstrata de vir a necessitar do 

medicamento. Ao reverso disso, de situação real e concreta. Ademais, 

não se pode restringir o direito à vida e a saúde devido a formalismos 

injustificados do Estado. Ressalto ainda que a pretensão da requerente se 

justifica na medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, 

propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 

sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, casos 

tais, assim tem entendido: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PACIENTE 

HIPOSSUFICIEN-TE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. SÚMULA N. 636 DO 

SUPREMO TRIBU-NAL FEDERAL. 1. Paciente carente de recursos 

indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita. 

Obrigação do Estado de fornecê-los. Precedentes. 2. Incidência da Súmula 

n. 636 do STF: "não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao 

princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação 

pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais 

pela decisão recorrida". 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. 

(STF - AI-AgR 616551 / GO – GOIÁS, AG.REG.NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO, Rel. Min. EROS GRAU, 23/10/2007) Destaco que, no 

presente caso, o Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos 

destinados à saúde, interferindo no orçamento do Estado e Município. Não 

significa violação ao princípio de independência e harmonia dos Poderes, 

já que no campo de obrigação contraposta há interesse individual 

indisponível, inexistindo discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o 

Poder Judiciário se faz presente apenas e tão somente para inibir a 

execução das irregularidades praticadas pela administração, que, de fato, 

não observou os princípios constitucionais. Assim, demonstrado que o 

requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, diante da exegese 

do art. 373, II, do CPC, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE do pedido do autor, 

ratificando a liminar deferida, para DETERMINAR em caráter definitivo, que 

o Estado de Mato Grosso e Município de Conquista D’Oeste, 

independentemente de óbices burocráticos, providencie de modo gratuito 

os medicamentos Dersani, 60 comprimidos de Naltrexona manipulado 

4,5mg, 2 ampolas de Noripurun 100/5l, Ciprofloxacino 500mg (tomar a cada 

12 horas), 2 caixas de Clindamicina 300 mg, 2 tubos de Kollagenase, 90 

comprimidos de Castanha da índia 150mg, 90 comprimidos de Diosmina 

17mg, 90 comprimidos de Alcachofra 100mg, 90 comprimidos de Lentinha 

Asiática 150mg e 90 comprimidos de Nezperidian 30mg, em favor do 

paciente JAIR OLIVEIRA DE ALMEIDA, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo 
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tempo e quantidade indicada pelo médico, assegurando, dessa forma a 

paciente, a efetivação do direito referente à vida e à saúde. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitado 

em julgado, Arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 

17 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000346-82.2018.8.11.0013. REQUERENTE: BENEDITO FERNANDO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte reclamada, 

alegando que há na sentença prolatada omissão. Requer, por fim, o 

acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, a fim 

de que seja reformada a decisão afastando a multa imposta a advogada 

da parte Embargante. DECIDO. Conheço os presentes Embargos de 

Declaração para analisar os pontos considerados omissos/obscuros pela 

Embargante. Instado a apresentar contrarrazões a embargada se 

manifestou favorável à conservação da sentença. Alega o embargante 

que a decisão atacada “deixou de considerar as telas sistêmicas 

apresentadas como provas, bem como as faturas que comprovam o 

conhecimento dos débitos”. Os Embargos de Declaração nada mais são 

do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de 

decisões, de sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, 

dúvida, eliminem contradição ou supram omissão existente no julgado. O 

pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência 

de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão 

de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Os 

Embargos de Declaração, não se prestam eles a aumentar/majorar ou 

modificar a decisão atacada, apenas visa sanar determinado ponto. 

Analisando-se as questões postas em discussão nos presentes 

Embargos, concluo que o mesmo não merece provimento, haja vista, 

apesar dos argumentos do embargante, não vislumbro qualquer 

obscuridade, contradição ou omissão na sentença ora guerreada, 

devendo ser mantida por suas próprias razões de fato e de direito. 

Ademais, consoante se observa, as alegações expostas nos embargos 

de declaração visam atacar o mérito da decisão, conferindo-lhe efeito 

infringente o que, em princípio, desnatura as finalidades daquela. Revela, 

em essência, o embargante, a pretensão de reformar o decisum, o que é 

inviável de ser revisado em sede de embargos de declaração, dentro dos 

estreitos limites previstos no artigo 1.022 do CPC. Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência, e com fulcro nos art.(s) 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO IMPROCEDENTE os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO proposto pelo Embargante, já qualificado 

nos autos, mantendo inalterada a decisão lançada. P.R.I.C. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 18 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000475-24.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES RAMOS DA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000475-24.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ALCIDES RAMOS DA MOTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos em 

Sentença. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela reclamante, 

alegando que há na sentença prolatada erro material quanto ao 

arbitramento de honorários. Requer, por fim, o acolhimento dos Embargos 

de Declaração, a fim de que seja sanada a contradição suscitada. 

DECIDO. Recebo os presentes como Embargos de Declaração para 

analisar os pontos considerados contraditórios / erro material pela parte 

Reclamante, ora Embargante. Instado a apresentar contrarrazões o 

Embargado manifestou favorável a manutenção da sentença. Os 

Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado a 

pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, eliminem contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal. Os Embargos de Declaração, não se 

prestam eles a aumentar/majorar ou modificar a decisão atacada, apenas 

visa sanar determinado ponto. Analisando-se as questões postas em 

discussão nos presentes Embargos, concluo que o mesmo merece 

provimento, haja vista, que razão assiste à Embargante no que pertine a 

contradição observada. A sentença foi equivocada ao arbitrar honorários 

advocatícios, visto serem incabíveis em sede dos Juizados Especiais, por 

força do art. art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95. Pelo Exposto, Julgo 

Procedente os presentes Embargos de Declaração, de forma que revogo 

apenas o seguinte trecho do dispositivo da sentença “CONDENO o Autor 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 1 000,00, nos termos do art. 20, §4º, do CPC”, mantendo-se 

inalterada as demais disposições proferidas pelo MM. Juízo. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 14 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000316-47.2018.8.11.0013. REQUERENTE: CLEONICE RODRIGUES 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos em Sentença. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pela parte reclamante, alegando que há 

na sentença prolatada omissão/contradição. Requer, por fim, o 

acolhimento dos Embargos de Declaração, reformando a r. sentença. 

DECIDO. Conheço os presentes Embargos de Declaração para analisar os 
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pontos considerados omissos/contraditório pela Embargante. Instado a 

apresentar contrarrazões a embargada não se manifestou. Os Embargos 

de Declaração nada mais são do que um recurso destinado a pedir ao Juiz 

ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de acórdãos que 

esclareçam obscuridade, dúvida, eliminem contradição ou supram omissão 

existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal. Os Embargos de Declaração, não se prestam eles a 

aumentar/majorar ou modificar a decisão atacada, apenas visa sanar 

determinado ponto. Analisando-se as questões postas em discussão nos 

presentes Embargos, concluo que o mesmo não merece provimento, haja 

vista, apesar dos argumentos do embargante, não vislumbro qualquer 

obscuridade, contradição ou omissão na sentença ora guerreada, 

devendo ser mantida por suas próprias razões de fato e de direito. 

Ademais, consoante se observa, as alegações expostas nos embargos 

de declaração visam atacar o mérito da decisão, conferindo-lhe efeito 

infringente o que, em princípio, desnatura as finalidades daquela. Revela, 

em essência, o embargante, a pretensão de reformar o decisum, o que é 

inviável de ser revisado em sede de embargos de declaração, dentro dos 

estreitos limites previstos no artigo 1.022 do CPC. Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência, e com fulcro nos art.(s) 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO IMPROCEDENTE os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO proposto pelo Embargante, já qualificado 

nos autos, mantendo inalterada a decisão lançada. P.R.I.C. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 14 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-76.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SUPER SOFT INFORMATICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010097-76.2015.8.11.0013. REQUERENTE: SUPER SOFT INFORMATICA 

LTDA - ME REQUERIDO: MAVI ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA Vistos 

em Sentença. Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. 

Passo a decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se encontra 

paralisado há mais de 30 dias, embora a parte Requerente tenha habilitado 

advogado que ciente da intimação para se manifestar, permaneceu inerte. 

Consta ainda, conforme certidão retro, que a parte promovente foi 

devidamente intimada e não se manifestou. A Lei 9.099/95 prescreve no 

§1º do art.51, que a extinção do processo nos casos previstos em lei, 

independe de prévia intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em 

razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, julgo 

extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do art.51 da 

Lei 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 14 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010786-23.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SALVIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTACILIO FELIPE DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Intime-se o Exequente pessoalmente para dar prosseguimento no feito, 

indicando bens passiveis de penhora, sob pena de extinção do feito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-51.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANY COSMES DA SILVA OAB - MT25021/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000803-51.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ROSELI SANTOS SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc... Face o cumprimento 

da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no art.924, II do CPC. 

Expeça-se alvará conforme dados bancários já informados ID 16169344. 

P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. 

Remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, a 

presente decisão para fins de homologação por parte do juízo. Wanessa 

Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 

da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 16 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010192-72.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO FERREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ATILIO WONSOSKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 793 de 1025



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010192-72.2016.8.11.0013. REQUERENTE: REGINALDO FERREIRA 

SANTOS REQUERIDO: PEDRO ATILIO WONSOSKI Vistos, etc... Face o 

cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no art.924, 

II do CPC. Intime-se o autor por meio de seu advogado constituído nos 

autos (DJE), para que informe os dados bancários. Após, Expeça-se 

alvará. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como 

transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação 

das partes. Remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95, a presente decisão para fins de homologação por parte do juízo. 

Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 16 de novembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000680-53.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MULLER SILVA SENA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000680-53.2017.8.11.0013. REQUERENTE: BRUNO MULLER SILVA SENA 

RODRIGUES REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI NOROESTE MT Vistos, etc... Certifique-se o transito em julgado da 

sentença, promovendo as baixas de estilo, remeta-se AO ARQUIVO. PRIC 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, a presente decisão 

para fins de homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 16 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-59.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DE SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000408-59.2017.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA ALVES DE SANTANA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PONTES E 

LACERDA VISTOS, ETC... Face o cumprimento da obrigação, diante a 

informação de que o tratamento médico está sendo fornecido, e sendo 

este o pedido principal da demanda, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

fulcro no art.924, II do CPC. PRI. Arquive-se. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº. 9.099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 16 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-50.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000137-50.2017.8.11.0013. REQUERENTE: SILVANA MARIA DE ABREU 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A VISTOS, ETC... Face o cumprimento 

da obrigação informada nos autos, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

fulcro no art.924, II do CPC. PRI. Arquive-se. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº. 9.099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 16 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010630-98.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRETTO ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARY SANTA CATARINA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010630-98.2016.8.11.0013. EXEQUENTE: CONCRETTO ENGENHARIA 

CIVIL LTDA - ME EXECUTADO: ARY SANTA CATARINA VISTOS, ETC... 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Depreende-se dos autos juntada de acordo a ser homologado requerendo 

a extinção do feito. Isto Posto, de acordo com o art. 840 do Código Civil 

Brasileiro c/c art. 22, parágrafo único da Lei nº. 9.099/95 HOMOLOGO por 

sentença o Acordo celebrado entre as partes anexo aos autos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas clausulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 487, III, b, CPC. Custas 

e honorários conforme acordo. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta data, 

desnecessária a intimação das partes. Remetam-se os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº. 9.099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 16 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-44.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 
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1000506-44.2017.8.11.0013. REQUERENTE: CARLOS EDUARDO DE 

SOUSA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos etc, Dispensado o Relatório na 

forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta salientar que o 

procedimento virtual se encontra paralisado há mais de 30 dias, embora as 

partes tenham habilitado advogado que ciente da intimação para se 

manifestar, permaneceu inerte. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, 

que a extinção do processo nos casos previstos em lei, independe de 

prévia intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o 

p r o c e s s o ,  a l é m  d o s  c a s o s  p r e v i s t o s  e m  l e i : 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). Veja-se que, de acordo com a 

supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo não 

dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, nos 

leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou espaço 

para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. Vale destacar, ainda, o 

fato de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer 

espécie de demanda que se submeta à competência dos Juizados 

Especiais, seja ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal 

interpretação dada à lei está em consonância com os princípios da 

simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que informam o processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei 

nº 9.099/95. No mesmo sentido, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EM FASE 

DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. 

NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO AT. 51, PARÁGRAFO 

PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do processo de execução, 

por alegada inércia do exeqüente em movimentá-lo, não é imprescindível a 

sua intimação pessoal, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, bastando a 

intimação do advogado constituído, por expressa norma inserta no art. 51, 

parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A propósito, eis a doutrina: "Em 

qualquer das hipóteses previstas em Lei para a extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, desde que configurada a situação específica, o 

juiz extinguirá o processo de ofício, ... Deixo de condená-lo em honorários, 

ante a ausência de contra-razões pela parte recorrida. Isso Posto, Em 

virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em razão da inércia 

das partes em dar prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, com 

fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. Após o transito em julgado, 

certifique-se, remetendo-se ao arquivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 16 de novembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000036-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR BREGANTIN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000036-76.2018.8.11.0013. REQUERENTE: EDIMAR BREGANTIN DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora informou a desistência do feito, requerendo a extinção do 

processo. Assim, e ante seu requerimento, homologo a desistência e em 

consequencia JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. P.R.I.C Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 16 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000037-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR BREGANTIN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000037-61.2018.8.11.0013. REQUERENTE: EDIMAR BREGANTIN DA 

SILVA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A parte autora informou a 

desistência do feito, requerendo a extinção do processo. Assim, e ante 

seu requerimento, homologo a desistência e em consequencia JULGO-O 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art.53, §4º da Lei 

9.099/95. Arquive-se. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 16 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-70.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JULIO VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000114-70.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ANTONIO JULIO VIEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora informou a desistência do feito, requerendo a extinção do 

processo. Assim, e ante seu requerimento, homologo a desistência e em 

consequencia JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. P.R.I.C Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 16 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-40.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON VAZ GUIMARAES VILHALBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000116-40.2018.8.11.0013. REQUERENTE: CLEITON VAZ GUIMARAES 

VILHALBA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora informou a desistência do feito, requerendo a extinção do 

processo. Assim, e ante seu requerimento, homologo a desistência e em 

consequencia JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. P.R.I.C Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 16 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-92.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FRED DE SOUZA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000119-92.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MARCOS FRED DE SOUZA 

MORAES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora informou a desistência do feito, requerendo a extinção do 

processo. Assim, e ante seu requerimento, homologo a desistência e em 

consequencia JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. P.R.I.C Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 16 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-59.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000214-59.2017.8.11.0013. REQUERENTE: RAFAEL SILVA DA CUNHA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc, Dispensado o Relatório na forma do 

art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta salientar que o procedimento 

virtual se encontra paralisado há mais de 30 dias, embora as partes 

tenham habilitado advogado que ciente da intimação para se manifestar, 

permaneceu inerte. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a 

extinção do processo nos casos previstos em lei, independe de prévia 

intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

a l é m  d o s  c a s o s  p r e v i s t o s  e m  l e i : 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). Veja-se que, de acordo com a 

supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo não 

dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, nos 

leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou espaço 

para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. Vale destacar, ainda, o 

fato de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer 

espécie de demanda que se submeta à competência dos Juizados 

Especiais, seja ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal 

interpretação dada à lei está em consonância com os princípios da 

simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que informam o processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei 

nº 9.099/95. No mesmo sentido, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EM FASE 

DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. 

NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO AT. 51, PARÁGRAFO 

PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do processo de execução, 

por alegada inércia do exeqüente em movimentá-lo, não é imprescindível a 

sua intimação pessoal, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, bastando a 

intimação do advogado constituído, por expressa norma inserta no art. 51, 

parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A propósito, eis a doutrina: "Em 

qualquer das hipóteses previstas em Lei para a extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, desde que configurada a situação específica, o 

juiz extinguirá o processo de ofício, ... Deixo de condená-lo em honorários, 

ante a ausência de contra-razões pela parte recorrida. Isso Posto, Em 

virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em razão da inércia 

das partes em dar prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, com 

fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. Após o transito em julgado, 

certifique-se, remetendo-se ao arquivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 16 de novembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002076-31.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA OLIVEIRA MORAES (REQUERENTE)

ELMO LAMOIA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANONE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL OAB - SP185441 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002076-31.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MARCELA OLIVEIRA 

MORAES, ELMO LAMOIA DE MORAES REQUERIDO: DANONE LTDA Vistos 

em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA 

AÇÃO A reclamada suscitou preliminar de carência da ação, ante a 

informação de que houve o pedido de estorno para a administração do 

cartão do credito, de forma que ocorria a perda do objeto da ação. 

Destarte, a inicial versa sobre repetição do indébito, e não apenas a 

devolução dos valores pagos. Assim, rejeito a preliminar. FUNDAMENTO E 

DECIDO Superadas questões preliminares, passo à análise do mérito. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado 

ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 335, do Código 

de Processo Civil Brasileiro. A jurisprudência é neste sentido: O Juiz não 

pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. 

Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao 
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fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente 

acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio 

Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). Numa ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

(negritei). Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (negritei). In casu, trata-se de 

ação de REPETIÇÃO DO INDEBITO em dobro. Narram os autores, em 

apertada síntese, “que realizou a compra de 06(seis) latas da Fórmula 

Infantil Pregomim Pepti 400g no dia 12/08/2018, via website da empresa 

requerida, pedido #2100000241, pelo valor de R$ 619,94 (seiscentos e 

dezenove reais e noventa e quatro centavos), já incluído o frete e 

embalagem, com prazo de entrega de 03 (três) dias úteis e endereço de 

entrega em Cuiabá/MT (...)consultou, então, o website da empresa e 

percebeu que o pedido havia sido cancelado unilateralmente pela 

requerida, vários dias antes, sem justificativa, sem contudo lhe tivesse 

sido enviado qualquer e-mail ou comunicação, nem mesmo um 

telefonema”. Assim, requereu-se a repetição do indébito já calculado em 

dobro no total de R$ 1.239,88 (um mil duzentos e trinta e nove reais e 

oitenta e oito centavos). Pugna ainda pela aplicação do CDC, inversão do 

ônus da prova. Em contestação a requerida menciona que somente tomou 

conhecimento dos fatos quando fora citada da presente demanda, 

aludindo ainda que os autores não esgotaram as esferas administrativas e 

que “o estono do cartão de crédito no dia 26 de outubro de 2018”. Pugna 

pela não inversão em dobro e improcedência da demanda. Pois bem. 

Analisando as provas produzidas no processo, verifico ser incontroverso 

a compra efetuada, pagamento e o cancelamento da venda unilateralmente 

pela requerida. Por quanto, é entendimento pacificado o dever da 

repetição em dobro para o caso sub judice: RECURSO INOMINADO. 

COMPRA E VENDA DE ÓCULOS CANCELADA PELA LOJA APÓS A 

NEGATIVA PELO CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA NO CARTÃO DE 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DO SITE DE VENDA BCASH PELA 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA INTEGRALIDADE. LOJA QUE COMPROVOU O 

CANCELAMENTO E QUE NADA RECEBEU. SENTENÇA REFORMADA PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO CONTRA A LOJA E MANTIDA NO MAIS. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005622998, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 31/07/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005622998 

RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 

31/07/2015, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 04/08/2015) Destarte, em razão da inversão do ônus da 

prova, vislumbro que a parte promovida não se desincumbiu de seu ônus. 

Não conseguiu provar legitimidade no cancelamento unilateral da venda, 

não provou qualquer comunicação com os autores, não anexou qualquer 

prova contundente de que estaria agindo em exercício regular de direito. 

Por quanto, entendo que medida que se impõe é condenar a requerida em 

reparar os prejuízos materiais suportados pelos autores. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE do pedido inaugural, para CONDENAR a reclamada a restituir 

em dobro os valores pagos pela compra virtual cancelada unilateralmente 

pela empresa promovida, no total de R$ 1.239,88 (um mil duzentos e trinta 

e nove reais e oitenta e oito centavos), já calculados em dobro, pelos 

danos materiais – sem prejuízo de abatimento de valores estornados pela 

administradora do cartão de crédito – acrescidos de juros de 1% (um por 

cento) ao mês e correção monetária a partir da data do efetivo pagamento 

do serviço (Súmula 43 STJ), qual seja 10/09/2018. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 16 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000161-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO VIEIRA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000161-44.2018.8.11.0013. REQUERENTE: BURITI IND. E COM. DE 

MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: MARCIO VIEIRA 

DIAS VISTOS, ETC... Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Depreende-se dos autos juntada de acordo a ser 

homologado. Isto Posto, de acordo com o art. 840 do Código Civil Brasileiro 

c/c art. 22, parágrafo único da Lei nº. 9.099/95 HOMOLOGO por sentença 

o Acordo celebrado entre as partes anexo aos autos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujas clausulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 487, III, b, CPC. Custas e 

honorários conforme acordo. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta data, 

desnecessária a intimação das partes. Remetam-se os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº. 9.099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 16 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-05.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000819-05.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ADAO JOSE DA COSTA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Advogado que propôs 

(protocolou) a ação da parte reclamante, alegando que há na sentença 

prolatada erro material por haver omissão/contradição. Requer, por fim, o 

acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja reformada a 

decisão. DECIDO. Conheço os presentes Embargos de Declaração para 

analisar os pontos considerados omissos/contraditórios pelo advogado, 

ora Embargante. Instado a apresentar contrarrazões o Embargado não se 

manifestou. Os Embargos de Declaração nada mais são do que um 

recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de 

sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, eliminem 

contradição ou supram omissão existente no julgado. O pressuposto de 

admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade 

ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto 

sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Os Embargos de 

Declaração, não se prestam eles a aumentar/majorar ou modificar a 

decisão atacada, apenas visa sanar determinado ponto. Analisando-se as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 797 de 1025



questões postas em discussão nos presentes Embargos, concluo que o 

mesmo não merece provimento, haja vista, apesar dos argumentos do 

embargante, não vislumbro qualquer obscuridade, contradição ou omissão 

na sentença ora guerreada, devendo ser mantida por suas próprias 

razões de fato e de direito. Assevero que a condenação ao advogado 

CLAUDINO fora prolatada visto ter sido o responsável pela interposição da 

lide temerária. Assim, a argumentação de que houve o substabelecimento 

sem reserva de poderes não lhe pode torna-lo inerte, uma vez que fora o 

responsável pela movimentação da maquina judiciaria. Porquanto, não 

houve qualquer inobservância ao substabelecimento mencionado nos 

embargos, razão pela qual a sentença merece ser mantida nos exatos 

termos proferidos. Ademais, consoante se observa, as alegações 

expostas nos embargos de declaração visam atacar o mérito da decisão, 

conferindo-lhe efeito infringente o que, em princípio, desnatura as 

finalidades daquela. Revela, em essência, o embargante, a pretensão de 

reformar o decisum, o que é inviável de ser revisado em sede de 

embargos de declaração, dentro dos estreitos limites previstos no artigo 

1.022 do CPC. Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência, e com 

fulcro nos art.(s) 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil Brasileiro, 

JULGO IMPROCEDENTE os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

proposto pelo Embargante, já qualificado nos autos, mantendo inalterada a 

decisão lançada. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 17 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-35.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BENVINDA MARIA DA SILVA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000095-35.2016.8.11.0013. REQUERENTE: BENVINDA MARIA DA SILVA 

BEZERRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc... Face o 

cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no art.924, 

II do CPC. Intime-se o autor por meio de seu advogado constituído nos 

autos (DJE), para que informe os dados bancários. Após, Expeça-se 

alvará. Remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P.R.I. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, a 

presente decisão para fins de homologação por parte do juízo. Wanessa 

Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 

da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 17 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-87.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000820-87.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ADAO JOSE DA COSTA 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos em Sentença. Trata-se de Embargos de Declaração 

opostos pelo Advogado que propôs (protocolou) a ação da parte 

reclamante, alegando que há na sentença prolatada erro material por 

haver omissão/contradição. Requer, por fim, o acolhimento dos Embargos 

de Declaração, a fim de que seja reformada a decisão. DECIDO. Conheço 

os presentes Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos/contraditórios pelo advogado, ora Embargante. 

Instado a apresentar contrarrazões o Embargado não se manifestou. Os 

Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado a 

pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, eliminem contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal. Os Embargos de Declaração, não se 

prestam eles a aumentar/majorar ou modificar a decisão atacada, apenas 

visa sanar determinado ponto. Analisando-se as questões postas em 

discussão nos presentes Embargos, concluo que o mesmo não merece 

provimento, haja vista, apesar dos argumentos do embargante, não 

vislumbro qualquer obscuridade, contradição ou omissão na sentença ora 

guerreada, devendo ser mantida por suas próprias razões de fato e de 

direito. Assevero que a condenação ao advogado CLAUDINO fora 

prolatada visto ter sido o responsável pela interposição da lide temerária. 

Assim, a argumentação de que houve o substabelecimento sem reserva 

de poderes não lhe pode torna-lo inerte, uma vez que fora o responsável 

pela movimentação da maquina judiciaria. Porquanto, não houve qualquer 

inobservância ao substabelecimento mencionado nos embargos, razão 

pela qual a sentença merece ser mantida nos exatos termos proferidos. 

Ademais, consoante se observa, as alegações expostas nos embargos 

de declaração visam atacar o mérito da decisão, conferindo-lhe efeito 

infringente o que, em princípio, desnatura as finalidades daquela. Revela, 

em essência, o embargante, a pretensão de reformar o decisum, o que é 

inviável de ser revisado em sede de embargos de declaração, dentro dos 

estreitos limites previstos no artigo 1.022 do CPC. Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência, e com fulcro nos art.(s) 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO IMPROCEDENTE os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO proposto pelo Embargante, já qualificado 

nos autos, mantendo inalterada a decisão lançada. P.R.I.C. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 17 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN FONSECA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000231-61.2018.8.11.0013. REQUERENTE: JEAN FONSECA DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A parte autora 

informou a desistência do feito, requerendo a extinção do processo. 

Assim, e ante seu requerimento, homologo a desistência e em 

consequencia JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. REVOGO LIMINAR 

DEFERIDA ANTERIORMENTE. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 
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parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 17 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-81.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000316-81.2017.8.11.0013. REQUERENTE: MONICA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PONTES E 

LACERDA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, CPC, em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO Ao ser citado o Município de Pontes e 

Lacerda informou que houve a perda do objeto da ação, informando: “o 

Município se manifesta informando que tomou as medidas cabíveis para 

auxiliar a Paciente , todavia ao entrar em contato com ela fomos 

informados de já havia realizado a cirurgia na data de 26 de maio de 2017, 

por intermédio de sua comunidade evangélica, O Toque da Mão do Mestre, 

conforme declaração em anexo”, e assim requereu a extinção do feito. No 

entanto, eis que estes são elemento da demanda originária, por tanto, 

forçoso concluir que houve a perda do objeto da ação. Diante as 

informações trazidas aos autos, acolho a preliminar e em consequência 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MERITO, com fulcro 

no art. 485, VI CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 

9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitado em julgado, 

Arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 17 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Poxoréo

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000203-90.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENY MARQUES SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1000203-90.2018.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimaro 

Requerente para manifestar-se requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. POXORÉO, 27 de novembro de 2018 MARILUCIA 

RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU E INFORMAÇÕES: RUA 

EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000235-95.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO BATISTA MACEDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT10254/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ALVES LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1000235-95.2018.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimaro 

Requerente para manifestação requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias. POXORÉO, 27 de novembro de 2018 MARILUCIA 

RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU E INFORMAÇÕES: RUA 

EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-53.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE FIGUEIREDO LAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA XAVIER ALVES OAB - MT0019928A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000296-53.2018.8.11.0014. REQUERENTE: REGIANE FIGUEIREDO LAGO 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A VISTO, Em 

sede da audiência conciliatória, a parte requerente pugnou pela 

suspensão do feito por 30 (trinta) dias, informando que tentara localizar 

novo endereço da parte promovida. Destarte, não havendo qualquer 

causa que obsta o acolhimento do pleito, DEFIRO o pedido o 

sobrestamento do feito, na forma requerida, pelo período de 30 (trinta) 

dias. Após o transcurso temporal, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo legal, promova os atos necessários ao regular processamento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 02 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-37.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DORES DE CAMPOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

8010123-37.2016.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

Requerido para manifestação requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. POXORÉO, 27 de novembro de 2018 

MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU E INFORMAÇÕES: 

RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 TELEFONE: (66) 34361250
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Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000599-10.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. V. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. V. (REQUERIDO)

 

PROCESSO N: 1000599-10.2018.811.0033 AUTOR: MARIA DA SILVA 

VIEIRA REQUERIDO: CARLI VIEIRA DESPACHO Visto, Defiro a gratuidade 

processual, nos termos da Lei 1.060/50. Processe-se em segredo de 

justiça (art. 189, do CPC). Deixo de designar audiência inicial de 

conciliação entre as partes tendo em vista o desconhecimento acerca do 

endereço da parte requerida, restando sua presença prejudicada no ato 

designado. Cite-se, por edital, a parte requerida dos termos desta ação 

para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Tendo sido a parte requerida citada por edital, certifique-se o transcurso 

do prazo e não havendo manifestação, desde já nomeio Advogada Dativa, 

Dra. Yaissa Alexandre Bragagnolo, atuante nesta comarca, como 

curadora especial, nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de 

Processo Civil, a quem se dará vistas dos autos para os fins de direitos. 

Após, vistas ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

São José do Rio Claro-MT, 24 de setembro de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000516-91.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINETE DA COSTA DIAS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MARINGA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALISSON CESAR DE CARVALHO OAB - MT22140/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do Excelentíssimo advogado da parte autora para Impugnar a 

Contestação no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78952 Nr: 1037-53.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO VILLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO CLARO TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, realize o pagamento da 

diligência COMPLEMENTAR do oficial de justiça, conforme certidão de fls. 

31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29702 Nr: 449-90.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIZINA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

INTIMO a parte autora para impulsionar o feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16818 Nr: 46-63.2007.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3.833/MT

 Visto.

A pedido da parte autora, apesar de o Agravo interposto não ter efeito 

suspensivo, determino que se aguarde o julgamento do recurso interposto 

nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56188 Nr: 1753-22.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCÍLIO ARTIGA, LUIZ CARLOS FONTOURA ARTIGAS, 

CELSO ARTIGAS, REGINALDO ARTIGAS, VALDINEIS DO CARMO 

ARTIGAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAKESHI TAKANO, RIO MÉDICA 

ASSISTENCIAL S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON TADEU LAMIM - 

OAB:16012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DE OLIVEIRA 

CAMARGO - OAB:10.390/MT, MATEUS DE OLIVEIRA CAMARGO - 

OAB:10390-A/MT

 Visto,

 Tendo em vista a informação de f. 323, em que o autor informa o 

adimplemento integral do acordo firmado, extingo o feito, por satisfação, 

nos termos do artigo 924, inciso I do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63455 Nr: 846-76.2016.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINO PETRYCOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, retire nesta secretaria, ou 

proceda ao devido preparo, as cartas precatórias expedidas para as 

comarcas de Cuiabá-MT, Campo Grande-MS e Querência-MT, conforme 

requerido às fls. 465/466 e deferido às fls. 467.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52554 Nr: 1886-98.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CABRAL DOS SANTOS, RODRIGO DA 

SILVA DIAS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:17.074-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, retire nesta secretaria o 

Edital de Citação expedido e promova a devida publicação com 

comprovação nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1740 Nr: 373-86.1999.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÉZIO FRANCISCHINI, ROBERTO VALDECIR 

BRIANTI, ANTONIO FRANCISCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ZANZARINI NETTO - 

OAB:9340/PR, PÉRICLES LANDGRARF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:6005-A/MT

 Intimo as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se 

acerca do laudo de avaliação de fls. 294/296.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57950 Nr: 95-26.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELSON BEZERRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO SANTOS - 

OAB:2.739-MT, JOSÉ GRANJA DE SOUZA - OAB:12343

 CERTIDÃO

INTIMO a parte executada para que tome ciência acerca da penhora com 

termo nos autos às fls. 48 e apresente impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52508 Nr: 1818-51.2013.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU ANTONINHO SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES MITSUI S/A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:13.390/MT, Valmir Fogaça dos Santos - OAB:5671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo deferido às fls. 215. Portanto, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar o regular andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2262 Nr: 303-35.2000.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAPEC - AGROPECUÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ 

- OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO LOUREIRO - 

OAB:PR 19021, MAURO DALARME - OAB:18606/PR

 Intimo a parte requerida para que, no prazo legal, apresente impugnção 

acerca da penhora e avaliação de fls. 251 e 255/257.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52355 Nr: 1638-35.2013.811.0033

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAÍDES CONSALTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO 

CLARO, NATANAEL CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA 

BARROS - OAB:15056-E/MT, NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - 

OAB:15285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

A sentença de f. 314 julgou procedente o pedido inicial para o fim de 

declarar nulo o ato administrativo que determinou a demissão do 

impetrante (...) devendo ser reintegrado ao cargo que antes ocupava de 

técnico agrícola com efeitos retroativos à data do ato invectivado, qual 

seja, 08/04/2013 ou, se extinto o cargo técnico, colocado em 

disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o 

seu adequado aproveitamento noutro cargo.

Transito em julgado da sentença às f. 337.

Cumprimento de sentença ajuizado às f. 398/340.

O Município de São José do Rio Claro informa às f. 347 o cumprimento 

integral da obrigação, o que foi confirmado pelo impetrante às f. 355.

Tendo em vista a informação de f. 347/355, extingo o feito, por satisfação, 

nos termos do artigo 924, inciso I do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000759-35.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISSAMU ONO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000759-35.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Monitória 

Requerente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Ouro Verde – SICREDI Ouro Verde MT Requerido: Issamu Ono Vistos em 

correição. 1. INTIME(M)-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da Requerente 

para, em 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das taxas e custas 

correspondentes à distribuição, sob pena de cancelamento da distribuição 

(art. 290, CPC). 2. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

retornem os autos conclusos. São José do Rio Claro, 27 de novembro de 

2018. (documento assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000774-04.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

WILDNER LUPPI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO LENZI (RÉU)

LUCIANA DENIZE RUTILLI KONAGESKI LENZI (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000774-04.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Reintegração de 

Posse Requerente(s): Wildner Luppi Requerido(a/s): Paulo Eduardo Lenzi 

Luciana Deniza Rutilli Konageski Lenzi Vistos em correição. 1. INTIME(M)

-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do(a/s) Requerente(s) para, em 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das taxas e custas 

correspondentes à distribuição, sob pena de cancelamento da distribuição 
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(art. 290, CPC). 2. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

retornem os autos conclusos. São José do Rio Claro, 27 de novembro de 

2018. (documento assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81644 Nr: 2243-05.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. VOLLMERHAUSEN - ME, Marcelo 

Vollmerhausen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.17, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73285 Nr: 2661-74.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVERBES SEBASTIÃO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.48, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69410 Nr: 742-50.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDJA DOS SANTOS TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77666 Nr: 503-12.2018.811.0033

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA NASCIMENTO DA 

COSTA DURAES - OAB:320420

 3. Ante o exposto, considerando satisfeitas as exigências legais, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo de vontades dos cônjuges requerentes, 

DECRETANDO-LHES o divórcio, como meio de extinção do vínculo 

matrimonial, que reger-se-á pelas cláusulas e condições constantes da 

petição de fls. 21/22.Sem custas e verba honorária, diante da assistência 

judiciária gratuita.Ciência unicamente à Defensoria Pública e ao Ministério 

Público.Certifique-se o trânsito em julgado, considerada a expressa 

renúncia ao direito de recorrer (fl. 22), e expeça-se mandado para 

averbação da sentença no Cartório de Registro Civil competente, inclusive 

para alteração do nome da cônjuge virago, que voltará a chamar-se Maria 

José de Lima.Após, arquive-se o processo, observadas as formalidades 

legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo.Publicada com a 

inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 

4º, CNGC). Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78782 Nr: 939-68.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI MELO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ-MT em desfavor de CLAUDINEI MELO FREITAS.

Petição de fl. 09 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 09], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 24345 Nr: 1576-34.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACELDO LUIZ DE CEZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos 

do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas, nos 

termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º do CPC. Preclusa a 

via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o 

registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29339 Nr: 88-73.2011.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIO SCHWADE, ADELAIDE MARIA 

SCHAFER SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:14.705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão da Central de Mandado de fls.101.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 58208 Nr: 245-07.2015.811.0033

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOGE - SOCIEDADE GUARULHENSE DE EDUCAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRI PSCHEIDT, IEDA MARA DEMOMI 

PSCHEIDT, JAIR TADEU DURÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS SÉRGIO DEL GROSSI - 

OAB:8294-B

 Vistos em correição.

1. Em ordem a evitar futura alegação de nulidade processual, mister 

proceder-se a correta publicação da decisão para permitir aos 

impugnados manifestarem-se sobre este incidente.

2. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) Intimem-se os impugnados (i) Harri Pscheidt, (ii) Ieda Mara Demomi 

Pscheidt, e (iii) Jair Tadeu Durão, na pessoa de seus procuradores 

judiciais, conforme procurações jungidas às fls. 26, 27 e 28 do processo 

(apenso) nº 2618-45.2014.811.0033, Código 57435, quais sejam: 

Alexandre César Del Grossi (OAB/MS 9916-B), Luiz Sérgio Del Grossi 

(OAB/MT 8294-B) e Bruna Simioli Garcia Tunes de Lima (OAB/MS 12.432), 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem sobre esta impugnação ao 

valor da causa.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 81621 Nr: 2240-50.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO MEDEIROS DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 Vistos etc.

1. HOMOLOGO o pedido de desistência da oitiva de ISAIAS INÁCIO 

RODRIGUES, conforme requerido pelo Ministério Público [quota de fl. 

91/93].

2. DESIGNO audiência de instrução e julgamento em continuação para o 

dia 17 (dezessete) de dezembro de 2018, às 17h00min, com a finalidade 

de inquirir as testemunhas de acusação (i) Anderson Ferreira Rocha e de 

defesa (ii) Carlos Alberto de Oliveira e (iii) Reginaldo Lima, arrolados à fl. 

69, e realizar o interrogatório do acusado.

3. Cumpra a Secretaria, com urgência, as seguintes providências:

a) INTIMEM-SE e/ou REQUISITEM-SE o(a/s) réu(s) e a(s) 

testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia e na resposta à 

acusação, a saber (i) Anderson Ferreira Rocha [endereço fls. 93-rodapé: 

Rua Gumercindo Ribeiro, s/nº, Bairro Jardim Rio Claro, São José do Rio 

Claro/MT ], (ii) Carlos Alberto de Oliveira [endereço fl. 69] e (ii) Reginaldo 

Lima [contato de fl. 78].

b) .INTIME(M)-SE, via DJE, o(a/s) advogado(a/s) do réu [procuração de fls. 

70].

c) CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67878 Nr: 3347-03.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTONIO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA CRUZ NUNES, 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-DETRAN/MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT

 Vistos em correição.

1. Especifiquem os litigantes, de forma fundamentada, em 15 (quinze) dias, 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 24334 Nr: 1555-58.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR RENAN DE AZEVEDO, ESPÓLIO DE 

FRANCISCO JUAREZ MACHADO, NEUZA TEREZINHA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:OAB/MT 4.708-A, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - 

OAB:13.477-A

 Vistos em correição.

1. Considerando que a intimação de fl. 142 foi direcionada às antigas 

advogadas dos executados, torno-a sem efeito em relação a estes e 

determino o cadastramento dos novos procuradores constituídos, 

conforme procurações de fls. 118 e 131.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) ANOTE-SE que as intimações da parte executada devem ser realizadas 

em nome dos advogados Arnaldo Raun Delpizzo e Fernando Dorival de 

Mattos.

b) INTIME(M)-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) dos executados acerca da 

avaliação do imóvel penhorado, conforme laudo de fls. 140/141.

c) INTIME-SE a cônjuge do executado Joacir Renan de Azevedo acerca da 

penhra e avaliação realizada nos autos.

d) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SEe 

retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64187 Nr: 1236-46.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U A GABRIEL DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Indefiro o pedido de fl. 116 porque incompatível com o rito da execução.

2. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 24465 Nr: 1713-16.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALGODÃO TRÊS 

MARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Marcos Lermen - 
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OAB:8052/MT

 Vistos em correição.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) DESAPENSE-SE o presente processo dos autos número 

50-66.2008.811.0033, código 20195.

b) INTIME-SE a parte exequente para indicar providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular do cumprimento de sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão, 

conforme inteligência do art. 580 da CNGC – Judicial.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 20195 Nr: 50-66.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALGODÃO TRÊS 

MARIA LTDA, MESSIAS JORGE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Marcos Lermen - 

OAB:8052/MT

 2. Ante o exposto, indefiro novo bloqueio e penhora on-line via 

BACENJUD formulado pela exequente às fls. 57/59.3. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências:a)DESAPENSE-SE o presente 

processo dos autos número 1713-16.2009.811.0033, código 

24465.b)ANOTE-SE que as intimações da parte exequente devem ser 

realizadas em nome do advogado Mauro Paulo Galera Mari, conforme 

requerido à fl. 58.c)INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus 

advogados constituídos, sobre o inteiro teor da presente decisão e 

também para indicar providência efetiva e apta ao prosseguimento regular 

da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, não 

sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão, conforme inteligência do art. 580 da CNGC – 

Judicial.d)Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57435 Nr: 2618-45.2014.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARRI PSCHEIDT, IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT, JAIR 

TADEU DURÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARISTIDES CUSTÓDIO DA SILVA, 

ANNA PEREIRA DA SILVA, SOGE - SOCIEDADE GUARULHENSE DE 

EDUCAÇÃO, ESPÓLIO DE URBANO FERREIRA DE MEDEIROS, VALENTIM 

MARCIANO DA COSTA, EVALINA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS SÉRGIO DEL GROSSI - 

OAB:8294-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PAVONI RODRIGUES - 

OAB:177151, CARLOS ALBERTO TAKASE - OAB:11.640 OAB/MT, 

DIEGO LUCAS GASQUES - OAB:16.011/MT, ELIAS VANIN - 

OAB:10026/O, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A 

MT, VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - OAB:4653/MT

 Vistos em correição.

1. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da parte autora (procurações 

de fls. 26, 27 e 28) para que, em 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre: 

(i) a impossibilidade de intimação do(s) requerido(s) Valentim Marciano da 

Costa e sua esposa Evalina da Costa (certidão de fl. 2.479), (ii) os 

requerimentos formulados pela UNIÃO por meio da petição de fls. 

2.526/2.256-verso, (iii) os requerimentos formulados pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO por meio da petição de fls. 2.528/2.529, e (iv) a não 

citação de ARILSON ZARELLI CUSTÓDIO DA SILVA (aviso postal de fl. 

2.534).

b) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da parte autora JAIR TADEU 

DURÃO (Drª Bruna Simioli Garcia Tunes de Lima – procuração fl. 28) para 

que, em 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre: (i) a contestação fls. 

2.258/2.277, apresentada por SOGE – Sociedade Guarulhense de 

Educação, (ii) a contestação de fls. 2.501/2.513, apresentada pelo Espólio 

de Urbano Ferreira de Medeiros, representado por seu inventariante, 

Aristeu Ferreira de Medeiros, e (iii) a petição de fls. 2.537/2.538, 

protocolada em 19-07-2018, por Harri Pscheidt e Ieda Mara Demomi 

Pscheidt.

c) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) dos requeridos (i) SOGE – 

Sociedade Guarulhense de Educação (procuração de fl. 2.293) e (ii) 

Espólio de Urbano Ferreira de Medeiros (procuração de fl. 2.506-verso), 

para que, em 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre a petição de fls. 

2.537/2.538, protocolada por Harri Pscheidt e Ieda Mara Demomi Pscheidt.

d) Decorridos os prazos, com ou sem manifestação, certifique-se.

e) Efetivadas as providências, retornem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69649 Nr: 926-06.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente às fls. 96/96-verso, 

para determinação de constrição judicial, por meio do Sistema RENAJUD, 

do veículo objeto do auto de arresto de fl. 93.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Cite-se o executado nos endereços constantes de fls. 96-verso.

b) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor do teor desta 

decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 53086 Nr: 2525-19.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARISTIDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente às fls. 41, para 

determinação de constrição judicial, por meio do Sistema RENAJUD, 

objetivando a localização, bloqueio e penhora de veículos do executado, 

vez que citado não liquidou, tampouco ofertou bens para liquidar o débito.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se, o credor para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

sobre o incluso resultado (negativo) do Sistema Renajud, requerendo o 

que entender de direito;

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50585 Nr: 2464-95.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES FERMIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente de fl. 54, para 

determinação de constrição judicial pelo sistema RENAJUD dos bens 

móveis registrados no CNPJ/CPF do(s) executado(s), porquanto, embora 

citado, até a presente data, não quitou o débito exequendo e a penhora 

eletrônica restou infrutífera.

Lado outro, considerando a inclusa relação de veículos registrados em 

nome do executado e o valor do débito exequendo, mister a prévia 

intimação do credor para declinar qual ou quais dos automóveis deseja 
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efetivamente a constrição, preservando-se, em última análise, o afamado 

princípio da menor onerosidade da execução.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária a(s) seguinte(s) providência(s):

a) Intime-se procurador judicial do exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se sobre o teor da presente decisão e resultado do 

obtido via sistema RENAJUD (anexo), declinando sobre qual ou quais dos 

veículos deseja a constrição.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69504 Nr: 799-68.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORLI BISPO CHAVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. DEFIRO o pedido formulado pelo exequente à fl. 28 (busca de 

endereços via Sistema INFOJUD), pois o executado não fora encontrado 

no endereço constante da CDA e o credor não obteve outras informações 

quanto ao endereço, conforme Comunicado Interno n.º 226/2018 – Dep. de 

Tributos.

2. Considerando que o endereço encontradiço no Sistema Infojud, é 

diverso do constante dos autos, CITE-SE o executado por correio no 

incluso endereço [Rua Ipanema, 92, Centro, São José do Rio Claro/MT].

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65632 Nr: 2078-26.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ANTONIO PEREZ-ME, EDUARDO 

ANTONIO PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Postergo o pleito de fl. 84 (restrição de transferência e circulação dos 

veículos), para depois de o credor declinar qual ou quais dos automóveis 

deseja a constrição, considerado o valor do débito exequendo e o 

afamado princípio da menor onerosidade da execução.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, decline sobre qual ou quais dos veículos deseja a 

constrição.

b) Intime-se o devedor a apresentar os bens localizados pelo Sistema 

Renajud à penhora, indicando sua localização, no prazo de 05 (cinco) 

dias, com as advertências constantes no art. 774, inciso V e parágrafo 

único do CPC.

c) Decorrido os prazos, com ou sem manifestação, certifique-se e 

retornem conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000786-18.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR CUSTODIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000786-18.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Previdenciário / 

Aposentadoria Invalidez ou Auxílio Doença Requerente: Ivair Custodio 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS DECISÃO – 

CONCESSÃO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – [10332] Vistos em correição. 

1. Trata-se de Ação Previdenciária, com pedido de tutela provisória de 

urgência, ajuizada por IVAIR CUSTODIO contra o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS. Alega o Requerente, em síntese, ser 

segurado da Previdência Social, e, por encontrar-se incapacitado para o 

labor, em virtude de estar acometido por problemas na coluna lombar, 

postulou junto ao órgão previdenciário o benefício do auxílio doença, que 

mesmo com os laudos médicos que demonstravam a incapacidade, foi 

indeferido/cessado pela autarquia. Por tal razão, requereu a concessão 

de tutela provisória de urgência antecipada para implantação do benefício 

de aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, do benefício de 

auxílio-doença, condenando-se a autarquia ré ao pagamento das 

prestações atrasadas a partir de 17-9-2018 (data do requerimento 

administrativo), e, ao final da ação, a condenação do Requerido na 

manutenção do benefício e/ou convertendo-o em aposentadoria por 

invalidez, bem como condenação por dano moral no importe de 60 

(sessenta) salários mínimos. É o relato do essencial. Fundamento e 

Decido. 2. Preliminarmente, defiro em favor da parte requerente o benefício 

processual da Justiça Gratuita, ante do teor dos documentos que instruem 

a inicial. Passo doravante a analisar a tutela provisória de urgência. A 

tutela provisória de urgência (cautelar ou antecipada) está disciplinada no 

art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, e tem como requisitos 

concomitantes a existência de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por 

sua vez, os requisitos para a concessão/restabelecimento dos benefícios 

previdenciários de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) 

comprovação da qualidade de segurado; b) carência de 12 contribuições 

mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei 8.213/91; e c) 

incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou permanente 

e total (aposentadoria por invalidez). No caso dos autos, analisando os 

documentos apresentados pelo Requerente, entendo que as provas 

documentais trazidas aos autos com a inicial são suficientes para a 

concessão da tutela de urgência antecipada pretendida pela parte autora. 

Destarte, os documentos apresentados demonstram a condição do(a) 

autor(a) como segurado(a) da Previdência Social e da carência, conforme 

extrato previdenciário Id. 16703166 – Pág. 1. A incapacidade laborativa, 

por sua vez, resta configurada, ao menos de forma superficial (já que 

unilateral) pelo(s) laudo(s) médico(s) identificado(s) pelo(s) Id. 16703150 

(pág. 1/3), Id. 16703153 (pág. 1/3) e Id. 16703157 (pág. 1), pois 

demonstram a incapacidade do Requerente em retornar às suas 

atividades laborais, porquanto, portador de quadro álgido crônico 

incompatível com o trabalho em função com peso ou carga, encontra-se 

impossibilidade de retornar ao cargo de operador de máquinas que 

anteriormente ocupava. Tais documentos, como se sabe, deverão ser 

complementados por prova mais robusta no momento oportuno, sob o 

princípio do contraditório. Todavia, eles são suficientes a preencher o 

requisito em análise. Por seu turno, o perigo de dano é inerente à própria 

natureza do benefício pretendido, que se presta a suprir as necessidades 

do indivíduo que, por motivos de saúde, não pode trabalhar para garantir 

seu sustento e de seus familiares, devendo, pois, receber o benefício 

enquanto a incapacidade permanecer, caso temporária. 3. Ante o exposto, 

convencido, pelo início de prova produzido, do preenchimento dos 

requisitos do art. 300, do CPC, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, para determinar que o INSS 

implante/reimplante o benefício de auxílio-doença em favor do Requerente, 

no valor correspondente a 91 % de seu salário de benefício, ressalvado o 

disposto no art. 33 da Lei 8.213/91, no prazo de 30 (trinta) dias a contar 

da intimação. Atendendo ao disposto no art. 1.288 da CNGC, especifico 

novamente as informações abaixo, necessárias à implantação do 

benefício. I - Nome do segurado: IVAIR CUSTODIO II- Benefício concedido: 

AUXÍLIO-DOENÇA III – NIT: 125.83265.40-9 IV - Numero do benefício: 

624.829.278-0 V - Renda mensal atual: 91% do salário-de-benefício do 

Requerente (caso não inferior ao mínimo nacional) VI - Data de início do 

benefício: 17-9-2018 VII - renda mensal inicial: 91% do salário-de-benefício 

da autora Encaminhe-se também os documentos indicados no art. 387 da 

CNGC, verbis: “Na expedição de ofícios determinando a implantação de 

benefícios e pensões enviados ao INSS e outros órgãos públicos, 

deverão, obrigatoriamente, ser acompanhados: I - do endereço do autor; II 

- da cópia do CPF, da carteira de identidade ou CTPS; III - da cópia da 

certidão de óbito, quando se tratar de pensão por morte e, na 

impossibilidade, pelo menos de documentos que identifiquem o autor da 

ação (RG, CPF, CTPS, nome, filiação, data e local de nascimento).” 4. 
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Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências: a) Intime-se, via 

DJe, o(a/s) patrono(a/s) do Requerente sobre o teor desta decisão. b) 

Cite-se e intime-se eletronicamente o Instituto Requerido, na pessoa do 

Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004), do 

inteiro teor desta decisão, bem como para, querendo, oferecer 

contestação, no prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar de sua intimação 

pessoal (CPC/2015, arts. 183, 230), sob pena de revelia (CPC/2015, art. 

344). c) Apresentada a contestação, intime-se o patrono do requerente 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

e/ou requerer o que entender de direito. d) Após, conclusos. São José do 

Rio Claro, 27 de novembro de 2018. (documento assinado 

eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-62.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO TIMOTEO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Transita em julgado, intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito reivindicado, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da dívida, a teor 

do art. 523, do Código de Processo Civil - CPC.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62945 Nr: 2773-92.2017.811.0049

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CSS, KISD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL 

- OAB:8.957/MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 24/01/2019, às 15:00 horas-MT; Assim, que sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61710 Nr: 2088-85.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON AUGUSTO ALEIXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUISMAR BARROS, EUZIMAR DE SOUZA 

MATOS BARROS, BENTO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 25/01/2019, às 13:00 horas-MT; Assim, que sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58095 Nr: 229-34.2017.811.0049

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHDSR, WRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FERREIRA MACEDO - 

OAB:11.060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 25/01/2019, às 15:00 horas-MT; Assim, que sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59072 Nr: 731-70.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE BRAZ DOS SANTOS JUNIOR, JORGE 

BRAZ DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 21240 Nr: 1497-70.2010.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERINALDO FEITOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, tendo 

em vista o término do prazo de suspensão dos autos, impulsiono para 

intimação da parte autora a dar andamento no feito, no prazo de 10(dez) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 67112 Nr: 2250-46.2018.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CASSEMIRO CORREIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAENGE - ENGENHARIA DE SANEAMENTO DE 

EDIFICAÇÕES LTDA, GENTIL DO CARMO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032, TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - OAB:13.948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DE ALMEIDA CORREA - 

OAB:15.802/MT, GUSTAVO RODRIGUES CAPOCIAMA DE REZENDE - 

OAB:148.106/SP, LUIZ FERNANDO NAVAJAS - OAB:150.315/SP, 

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - OAB:6882/O, 

THIAGO VINICIUS SAYEG EGYDIO DE OLIVEIRA - OAB:199.255/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora para caso 
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queira, proceder a impugnação à contestação apresentada às fls. 

261/351.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 3556 Nr: 152-50.2002.811.0049

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL LOUZA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIONÍDIO BENEDITO DAS CHAGAS, 

ILDEBRANDO JOAQUIM DE SOUSA, LUIZ MÁRCIO DE AMORIM, MARCIA 

NUBIA MOREIRA DA SILVA, JANIO CARLOS MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:17901/GO, ANA LETÍCIA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:27.328 OAB/GO, EDMAR TEIXEIRA DE 

PAULA - OAB:2482-A/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - 

OAB:19.739-GO, GUSTAVO LINO E SILVA RESENDE - OAB:20349-GO, 

HEBER NAZARETH DA SILVA - OAB:22719/GO., JUIANA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA CUNHA - OAB:30.486-OAB/GO, WESLEY CARLOS 

DE OLIVEIRA GONÇALVES - OAB:31145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILLENY LÁZARO DA SILVA 

SOUZA - OAB:4614/TO, KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO - 

OAB:22315/O, MARCOS VINÍCIUS ALMEIDA GUERRA - OAB:23.483, 

MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 / OAB/MT, Maurício de Melo 

Cardoso - OAB:, ORMÍSIO MAIA DE ASSIS - OAB:4.590 - GO, PAULO 

ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT, ROMES DA MOTA 

SOARES - OAB:4781-A/MT

 Vistos.

 Sobre o petitório do requerente de fls. 7301/7309, buscando a exclusão 

do feito de determinados demandantes do polo passivo, intimem-se os 

requeridos para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

 Em decorrência disso, atento a cronologia dos atos agendados neste 

feito, revogo a decisão de fls. 7300 que designou audiência para 

esclarecimento do perito.

Intimem-se as partes.

 Comunique-se o perito do cancelamento da audiência.

Vila Rica, 9 de novembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55189 Nr: 1551-26.2016.811.0049

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA CAROLINA DIAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO DI FRANCISCO, HELIO SILVA 

PARENTE, GASPAR DOMINGOS LAZARI, JUNIAS RONALDO BRAUN, 

NELSON JOSÉ VIGOLO, ALAOR RODRIGUES DA CUNHA, GILBERTO 

FLÁVIO GOELLNER, FLAVIO MASOTTI, ERICO PIANA PINTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - OAB:59659, 

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - OAB:18501/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal, acerca das informações encartadas aos autos as fls. 1353/ 1353 

verso, o qual informa que a carta precatória expedida aquele juízo se 

encontra paralisada há mais de 60 (sessenta dias), aguardando o 

pagamento da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47209 Nr: 1148-28.2014.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON PEREIRA ADORNO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDWAGNER PEREIRA - 

OAB:212.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO FERREIRA COSTA - 

OAB:190.562/SP, AGNALDO TORRES DA CUNHA - OAB:325.344/SP, 

ALINE PLOCHARSKI PEDROSO - OAB:56176, ANA CAROLINA 

ESCANHO DE OLIVEIRA MOREIRA DA CRUZ - OAB:379.811/SP, 

ANDERSON MARTINS RIBEIRO - OAB:195.299/SP, CARIN HOSOE - 

OAB:243.169/SP, DANIELA SOARES MUNARI - OAB:302.137/SP, 

EDUARDO ABUCARUB GASPAROTO - OAB:172.884/SP, LUCIANO 

SOLDERA - OAB:230.097/SP, MARCOS COURA NAPOLEÃO - 

OAB:181.397/SP, PAULO HENRIQUE COSTA E SILVA - OAB:362.551/SP, 

RAFAEL BARROSO FONTELLES - OAB:OAB/RJ 119.910, SANDRA 

LORENZO BRAGGION - OAB:229.294/SP, SILVIA HELENA SOARES 

BRITO - OAB:270.703/SP, WILSON MORALLES CONDE - 

OAB:257.200/SP

 Vistos em correição.

Considerando a expiração do prazo correicional e havendo a necessidade 

de se encerrar os trabalhos correicionais com retomada do regular 

expediente, com fixação de orientações e melhoria na rotina cartorária, 

bem como com elaboração e encaminhamento de relatório à E.CGJ/TJMT, 

determino a manutenção deste feito conclusos em gabinete para, em 

prazo razoável, ser analisado e deliberado adequadamente.

Lance-se tal decisão no sistema APOLO, com o escopo de permitir seu 

conhecimento pelas partes interessadas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 20928 Nr: 1185-94.2010.811.0049

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMFM, TSFM, HEULILIA CELMA FAGUNDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO TOLEDO MARRELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 / OAB/MT, PAULO ROBERTO 

TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA - 

OAB:319.208/SP

 DETERMINO a citação e a intimação do executado para que, no prazo de 

03 (três) dias, pague o débito descrito às fls. 112/113 no valor de R$ 

10.572,95 (dez mil quinhentos e setenta e dois reais e noventa e cinco 

centavos), prove que o fez ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, 

contando-se o prazo apenas em dias úteis (art. 219, CPC/15), sob pena de 

ser-lhe decretada a prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 

528, §§ 3° e 7º do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 20928 Nr: 1185-94.2010.811.0049

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMFM, TSFM, HEULILIA CELMA FAGUNDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO TOLEDO MARRELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 / OAB/MT, PAULO ROBERTO 

TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA - 

OAB:319.208/SP

 Trata-se de ação de execução de alimentos proposta em maio de 2010 

pelos menores L.M.F.M e T.S.F.M, representados por sua genitora, em 

face de Silvio Toledo Marreli.

À. f. 20 foi determinada a citação do executado nos termos do artigo 733 

do CPC.

Citado à f. 38, o executado não quitou o débito nem justificou a 

impossibildade de fazê-lo, conforme se extrai de f. 39.

Às fls. 41/42, o MP comunicou o pagamento parcial do débito por parte do 

executado, tendo requerido atualização da dívida e nova intimação para 

pagamento do saldo a ser apurado.

Atualizado o débito, foram feitas inúmeras tentativas de intimação pessoal 

do executado, mediante expedição de cartas precatórias, para que 

complementasse o pagamento dos alimentos devidos.

Contudo, verifico dos autos que, após ter tomado ciência da presente 

ação, o executado não mais foi localizado, estando os exequentes a 

aguardar por mais de 3 anos.
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Às fls. 57 e 63 o MP requereu a decretação da prisão civil do executado.

Às fls. 72/76, os exequentes constituiíram defensor e formularam 

requerimentos, dentre eles o de prisão civil do devedor.

É o relatório. Fundamento e decido.

Analisados os autos, verifico assistir razão aos exequentes e ao MP, 

sendo de rigor a prisão civil do executado, posto que, devidamente citado, 

não adimpliu integralmente seu débito alimentar, assim como não justificou 

a impossibilidade de fazê-lo.

Ante o exposto, nos termos do artigo 733 do CPC, decreto a prisão civil do 

executado por 2 (dois) meses.

Sirva a presente como mandado de prisão, cujo cumprimento deverá ser 

deprecado para o endereço do devedor.

Intimem-se. Cientifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64930 Nr: 863-93.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FERREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA REZENDE VILELA 

- OAB:158631/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial 

acusatória e CONDENO Diego Ferreira Santos (...) torno definitiva a pena 

em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.Considerando-se que o 

delito penal no qual incidiu o acusado possui pena de multa cumulada, 

fixo-a, proporcionalmente, em 20 (vinte) dias-multas. Inexistindo 

informações acerca da renda atual do acusado, fixo cada dia-multa no 

patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos.Fixo o regime aberto para cumprimento da pena, 

nos termos do Código Penal, artigo 33, §2º, alínea “c”. (...) De outro norte, 

estando presentes os requisitos do Código Penal, em seu artigo 44, 

substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de 

direitos, consistentes em:a) limitação aos finais de semana, devendo o réu 

permanecer recolhido em sua residência aos sábados e domingos das 

22h às 06h, pelo período da pena privativa de liberdade;b) prestação 

pecuniária que fixo em valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos 

vigentes à época dos fatos, cujas condições de pagamento e destinação 

deverá ser fixadas pelo juízo competente das execuções penais. (...) 

Expeça-se carta precatória para intimar o réu da presente sentença e 

cumprimento da ordem de soltura. (...) Expeça-se guia de execução 

provisória.Transitada em julgado a presente decisão, certifique-se e:- 

expeça-se guia definitiva de execução;- Oficie-se ao TRE/MT para as 

anotações cabíveis;- Considerando a atuação profissional da defensora 

dativa, nomeada às fls. 98, condeno o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10 (dez) URH’s.Após, 

nada mais havendo, arquivem-se estes autos com as baixas e 

informações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 10682 Nr: 685-67.2006.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA, JANIO CARLOS 

MOREIRA DA SILVA, ANGELA JARDINI FERNANDES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LOURIVAL LOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO ALVES RIBEIRO - 

OAB:7.666/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:17901/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - 

OAB:2482-A/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - 

OAB:19.739-GO, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 Vistos.

 Verifico que estes autos estão reunidos ao feito de Código 3556, no qual 

foi proferido o seguinte despacho:

Sobre o petitório do requerente de fls. 7301/7309, buscando a exclusão 

do feito de determinados demandantes do polo passivo, intimem-se os 

requeridos para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Em decorrência 

disso, atento a cronologia dos atos agendados neste feito, revogo a 

decisão de fls. 7300 que designou audiência para esclarecimento do 

perito. Intimem-se as partes. Comunique-se o perito do cancelamento da 

audiência. Vila Rica, 9 de novembro de 2018.

Com efeito, cancelo também a audiência agendada neste feito para mesma 

data.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Vila Rica, 26 de novembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 10607 Nr: 627-64.2006.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS MOMO, LENIRA CARVESAN MOMO, GILNEI 

ANTONIO MOMO, ADRIANA MEDIANEIRA RIGHI DE RIGHI MOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LOURIVAL LOUZA, LOURIVAL 

LOUZA JÚNIOR, ALCIDES AUGUSTO DA COSTA AGUIAR, MARIA 

ANGELICA URBANO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO ALVES RIBEIRO - 

OAB:7.666/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:17901/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - 

OAB:2482-A/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - 

OAB:19.739-GO, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS BERNARDINO 

- OAB:12.027, SAUL RIBEIRO DE ASSIS JÚNIOR - OAB:5102-A/GO, 

SAUL RIBEIRO DE ASSIS NETO - OAB:8812-A/MT, THIAGO PEREIRA 

GOMES RIBEIRO - OAB:29582/GO

 Vistos.

 Verifico que estes autos estão reunidos ao feito de Código 3556, no qual 

foi proferido o seguinte despacho:

Sobre o petitório do requerente de fls. 7301/7309, buscando a exclusão 

do feito de determinados demandantes do polo passivo, intimem-se os 

requeridos para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Em decorrência 

disso, atento a cronologia dos atos agendados neste feito, revogo a 

decisão de fls. 7300 que designou audiência para esclarecimento do 

perito. Intimem-se as partes. Comunique-se o perito do cancelamento da 

audiência. Vila Rica, 9 de novembro de 2018.

Com efeito, cancelo também a audiência agendada neste feito para mesma 

data.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Vila Rica, 26 de novembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 5475 Nr: 828-61.2003.811.0049

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL LOUZA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIONÍDIO BENEDITO DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:17901/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - 

OAB:11.879-A, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JÚNIOR - OAB:11.695-A, 

HEBER NAZARETH DA SILVA - OAB:22719/GO., WESLEY CARLOS DE 

OLIVEIRA GONÇALVES - OAB:31145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FRANCISCO CAETANO 

LIMA - OAB:13450-n/GO, MARIA TEREZA CAETANO LIMA CHAVES - 

OAB:20.620/GO

 Vistos.

 Verifico que estes autos estão reunidos ao feito de Código 3556, no qual 

foi proferido o seguinte despacho:

Sobre o petitório do requerente de fls. 7301/7309, buscando a exclusão 

do feito de determinados demandantes do polo passivo, intimem-se os 

requeridos para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Em decorrência 

disso, atento a cronologia dos atos agendados neste feito, revogo a 

decisão de fls. 7300 que designou audiência para esclarecimento do 

perito. Intimem-se as partes. Comunique-se o perito do cancelamento da 
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audiência. Vila Rica, 9 de novembro de 2018.

Com efeito, cancelo também a audiência agendada neste feito para mesma 

data.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Vila Rica, 26 de novembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 51866 Nr: 1836-53.2015.811.0049

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA, JOSÉ 

KROMINSKI, MARCIANO XAVIER DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL LOUZA JÚNIOR, ESPÓLIO DE 

LOURIVAL LOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MÁRCIO MARQUES 

DE SALES - OAB:17167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Verifico que estes autos estão reunidos ao feito de Código 3556, no qual 

foi proferido o seguinte despacho:

Sobre o petitório do requerente de fls. 7301/7309, buscando a exclusão 

do feito de determinados demandantes do polo passivo, intimem-se os 

requeridos para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Em decorrência 

disso, atento a cronologia dos atos agendados neste feito, revogo a 

decisão de fls. 7300 que designou audiência para esclarecimento do 

perito. Intimem-se as partes. Comunique-se o perito do cancelamento da 

audiência. Vila Rica, 9 de novembro de 2018.

Com efeito, cancelo também a audiência agendada neste feito para mesma 

data.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Vila Rica, 26 de novembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 10613 Nr: 633-71.2006.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTDF, DDCFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE COSTA TELLES - 

OAB:3761/TO, RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - OAB:OAB/MT 

9710-A, ROMES DA MOTA SOARES - OAB:4781-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:17901/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - 

OAB:11.879-A, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JÚNIOR - OAB:11.695-A, 

HEBER NAZARETH DA SILVA - OAB:22719/GO.

 Vistos.

 Verifico que estes autos estão reunidos ao feito de Código 3556, no qual 

foi proferido o seguinte despacho:

Sobre o petitório do requerente de fls. 7301/7309, buscando a exclusão 

do feito de determinados demandantes do polo passivo, intimem-se os 

requeridos para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Em decorrência 

disso, atento a cronologia dos atos agendados neste feito, revogo a 

decisão de fls. 7300 que designou audiência para esclarecimento do 

perito. Intimem-se as partes. Comunique-se o perito do cancelamento da 

audiência. Vila Rica, 9 de novembro de 2018.

Com efeito, cancelo também a audiência agendada neste feito para mesma 

data.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Vila Rica, 26 de novembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 11043 Nr: 1065-90.2006.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLL, LLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:17901/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - 

OAB:2482-A/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - 

OAB:19.739-GO, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190, MARCO AURÉLIO SOUZA TEIXEIRA - OAB:16.515/GO, 

WESLEY CARLOS DE OLIVEIRA GONÇALVES - OAB:31145

 Vistos.

 Verifico que estes autos estão reunidos ao feito de Código 3556, no qual 

foi proferido o seguinte despacho:

Sobre o petitório do requerente de fls. 7301/7309, buscando a exclusão 

do feito de determinados demandantes do polo passivo, intimem-se os 

requeridos para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Em decorrência 

disso, atento a cronologia dos atos agendados neste feito, revogo a 

decisão de fls. 7300 que designou audiência para esclarecimento do 

perito. Intimem-se as partes. Comunique-se o perito do cancelamento da 

audiência. Vila Rica, 9 de novembro de 2018.

Com efeito, cancelo também a audiência agendada neste feito para mesma 

data.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Vila Rica, 26 de novembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 17831 Nr: 891-76.2009.811.0049

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON DE PAULA SOUZA JUNIOR, ANGELA DE 

PAULA DIAS, ALBERTINE DE PAULA SOUZA, LEOLICE DE PAULA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL LOUZA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BAUER SOUTO SANTOS - 

OAB:53908/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:17901/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - 

OAB:11.879-A, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JÚNIOR - OAB:11.695-A, 

WESLEY CARLOS DE OLIVEIRA GONÇALVES - OAB:31145

 Vistos.

 Verifico que estes autos estão reunidos ao feito de Código 3556, no qual 

foi proferido o seguinte despacho:

Sobre o petitório do requerente de fls. 7301/7309, buscando a exclusão 

do feito de determinados demandantes do polo passivo, intimem-se os 

requeridos para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Em decorrência 

disso, atento a cronologia dos atos agendados neste feito, revogo a 

decisão de fls. 7300 que designou audiência para esclarecimento do 

perito. Intimem-se as partes. Comunique-se o perito do cancelamento da 

audiência. Vila Rica, 9 de novembro de 2018.

Com efeito, cancelo também a audiência agendada neste feito para mesma 

data.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Vila Rica, 26 de novembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62203 Nr: 2347-80.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREOSON PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL 

- OAB:8.957/MT

 Vistos.

Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em desfavor de Creoson Pedro da Silva, devidamente 

qualificado nos autos, para apuração da prática das infrações penais 

previstas no art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e VI (feminicídio) c/c com 

o §2º-A, inciso I combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código 

Penal.

A denúncia foi recebida em 18.10.2017 (fls. 66/67).

Encerrada a instrução probatória (fls. 143). O acusado foi pronunciado 

com incurso nas penas do artigo 121, §2º, incisos II e VI c/c com o §2º-A, 

inciso I combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fls. 

158/161).

O acusado, por intermédio de sua defesa técnica, postulou pela 

revogação da prisão preventiva, sob o fundamento do acusado ser réu 

primário, possuir residência fixa e vínculo familiar, bem como alegando o 

princípio da presunção da inocência fls. 166/170.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do 

pedido, vez que não houve alteração do quadro fático, sendo a medida 

necessária para salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da 

lei penal (fls. 172/175).

É o relatório.

DECIDO.

O investigado Creoson Pedro da Silva foi preso em flagrante no dia 

25.09.2017 por ter supostamente praticado as infrações penais previstas 

art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e VI (feminicídio) c/c com o §2º-A, 

inciso I combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Reanalisados os autos, entendo necessária à manutenção da prisão 

preventiva do investigado, pois se encontram incólumes os motivos de 

fato e de direito que a ensejaram.

 Os indícios da existência dos crimes imputados ao réu estão 

demonstrados pelos elementos carreados autos, quais seja, termo de 

declaração de testemunhas (fls. 08/10, 19/20 e 21/22), boletim de 

ocorrência (fls. 03/04) e auto de exame de corpo de delito (fls. 14/17), 

evidenciando ferimentos corto contusos na região do couro cabeludo da 

vítima. Configurando de modo fático a materialidade e indícios de autoria 

(fumus comissi delicti).

Verifica-se, que a pena máxima em abstrato cominada à infração penal 

imputada ao investigado (tentativa de homicídio, sendo ele qualificado por 

motivo fútil e feminicídio), é superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo 

assim o requisito objetivo de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, 

do CPP.

O periculum libertatis (garantia da ordem pública e econômica, 

conveniência da instrução penal e garantia da aplicação da lei penal) está 

consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, garantir 

a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa, uma vez que, 

conforme informações trazidas aos autos, o acusado passou de lesão 

corporal no âmbito da Lei nº 11.340/06 (código nº 55506), para tentativa 

de feminicídio, em que ambos foram praticados contra a mesma vítima.

Os elementos informativos carreados aos autos dão conta de que o 

investigado não satisfeito com a vontade da vítima em por fim no 

relacionamento conjugal, em tese, golpeou a vítima com um pedaço de 

madeira, por diversas vezes, havendo fortes indícios de que apenas não 

ceifou a vida de sua companheira por circunstâncias alheias à sua 

vontade.

Assim, concluo ser imprescindível a segregação cautelar do indiciado não 

apenas em razão da gravidade das condutas a serem elucidadas e pelo 

fato de recair sobre o autuado fortes indício da autoria delitiva, mas, 

sobretudo, para que se restabeleça a ordem pública, mediante o 

impedimento de reiteração criminal por parte do indiciado, vez que já 

responde a outro processo de âmbito da Lei nº 11.340/06, conforme 

termos de qualificação, vida pregressa e interrogatório e consultas 

processuais acostadas aos autos.

Por tais fundamentos, a manutenção da prisão preventiva e o 

indeferimento do pedido de liberdade provisória são medidas de rigor, 

principalmente, para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração 

delitiva.

Nesse sentido:

(...) A prisão preventiva deve ter amparo nos requisitos legais e nos 

elementos concretos e fáticos dos autos, restando insuficiente a mera 

remissão ao art. 312 do Código de Processo Penal. 3. A natureza jurídica 

de medida cautelar da prisão preventiva exige o fumus comissi delicti, 

consubstanciado na prova da existência do crime e indícios suficientes de 

autoria. (...) (STF. HC 103460/MG. Relator(a): Min. Luiz Fux. Julgamento 

16/08/2011. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJe-166 DIVULG 

29-08-2011 PUBLIC 30-08-2011).

(...) I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a 

preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do 

paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o 

delito. Precedentes. (...) (STF. HC 120176/RS. Relator(a): Min. Ricardo 

Lewandowski. Julgamento: 11/03/2014. Órgão Julgador: Segunda Turma. 

Publicação: Processo Eletrônico DJe-059 DIVULG 25-03-2014 PUBLIC 

26-03-2014).

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E 

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA 

EM PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE 

JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO 

FATO DELITUOSO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NATUREZA 

E QUANTIDADE DAS DROGAS – FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA – APLICAÇÃO 

DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. 

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da 

necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se 

novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e 

necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente 

demonstra propensão à prática de ilícitos penais. Não há ilegalidade no 

decreto de prisão preventiva, calcado na garantia da ordem pública, 

amparado em elementos dos autos que demonstram a gravidade concreta 

do crime ante a natureza e a elevada quantidade de drogas apreendidas. 

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da 

ordem pública, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da 

prisão. (TJMT. HC 177842/2016, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira 

Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017).

[...] O decreto de prisão preventiva está suficientemente fundamentado, 

pois, há referências aos indícios suficientes de autoria, à prova da 

existência do crime, bem como na gravidade concreta do crime. Há 

fundamento idôneo para consubstanciar sua custódia cautelar, não se 

confundindo com antecipação da culpabilidade, circunstância, essa, que 

será analisada pelo magistrado em sede de cognição exauriente, 

incompatível com esta via mandamental. (TJMT. HC 304/2016, DES. 

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

03/02/2016, Publicado no DJE 05/02/2016).

(...) A prisão preventiva deve ter amparo nos requisitos legais e nos 

elementos concretos e fáticos dos autos, restando insuficiente a mera 

remissão ao art. 312 do Código de Processo Penal. 3. A natureza jurídica 

de medida cautelar da prisão preventiva exige o fumus comissi delicti, 

consubstanciado na prova da existência do crime e indícios suficientes de 

autoria. (...) (STF. HC 103460/MG. Relator(a): Min. Luiz Fux. Julgamento 

16/08/2011. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJe-166 DIVULG 

29-08-2011 PUBLIC 30-08-2011).

(...) Há justa causa no decreto de prisão preventiva para garantia da 

ordem pública, quando o agente se revela propenso a prática delituosa, 

demonstrando menosprezo pelas normas penais. Nesse caso, a não 

decretação da prisão pode representar indesejável sensação de 

impunidade, que incentiva o cometimento de crimes e abala a credibilidade 

do Poder Judiciário. (...) (STF. HC 83868/AM. Relator(a): Min. MARCO 

AURÉLIO. Relator(a) p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE. Julgamento: 

05/03/2009. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJe-071, DIVULG 

16-04-2009, PUBLIC 17-04-2009; EMENT VOL-02356-02, PP-00334; RTJ 

VOL-00212-01, PP-00458; LEXSTF v. 31, n. 364, 2009, p. 266-306; RMP n. 

44, 2012, p. 187-220).

Por outro lado, o réu não demonstrou a necessária alteração fática apta a 

ensejar o deferimento do requerimento de soltura entabulado.

 Sendo a prisão preventiva uma medida cautelar, está regida pela cláusula 

rebus sic stantibus, de forma que, mantendo-se inalterados os motivos 

ensejadores, sua manutenção é medida imperativa.

Nesse sentido, o entendimento do E.TJMT:

[...] A prisão preventiva está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, de 

modo que não advindo alteração no quadro fático que a ensejou em um 

primeiro momento, incabível a revogação da medida cautelar extrema, nos 
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termos do art. 316 do CPP. [...]. (TJMT. HC 251/2016, DES. GILBERTO 

GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, 

Publicado no DJE 12/02/2016).

Ademais, os predicados ostentados pelo acusado são insuficientes para 

afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos desta medida 

cautelar.

Vejamos:

(...) 4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são 

impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os 

requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. 

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; 

o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam 

insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não 

conhecido. (STJ. HC 397.503/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da 

Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017).

(...) 6. A circunstância de o paciente ser primário e ter bons antecedentes, 

à evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva, 

desde que presentes os pressupostos e condições previstas no art. 312, 

do CPP. (...) (STF. HC 83868/AM. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. 

Relator(a) p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE. Julgamento: 05/03/2009. Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJe-071, DIVULG 16-04-2009, 

PUBLIC 17-04-2009; EMENT VOL-02356-02, PP-00334; RTJ 

VOL-00212-01, PP-00458; LEXSTF v. 31, n. 364, 2009, p. 266-306; RMP n. 

44, 2012, p. 187-220).

Ressalto que, ante a gravidade concreta dos fatos em apuração, as 

medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e 

insuficientes, sendo mesmo incompatíveis quando o decreto prisional está 

fundamentado na necessidade de resguardar a ordem pública.

Vejamos:

(...) A própria redação do art. 282, I, do CPP deixa às claras a 

inadequação da imposição das medidas cautelares do art. 319 do CPP às 

segregações cautelares amparadas na garantia da ordem pública. (...) 

(TJMT. HC 184600/2015, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 

Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 04/02/2016).

Por fim, não está configurado excesso de prazo, pois os prazos 

processuais devem ser interpretados com razoabilidade e 

proporcionalidade frente às peculiaridades do caso concreto.

Diante da ausência de cadeia pública, os presos de Vila Rica são 

removidos para Porto Alegre do Norte ou Água Boa, o que contribui para 

maior atraso dos prazos, eis que os atos são cumpridos mediante Carta 

Precatória.

Uma vez encerrada a instrução processual e realizada a pronúncia do 

acusado (fls. 158/161), não há que se falar em excesso de prazo para a 

formação de culpa. Conforme defende a súmula de nº 21 do Superior 

Tribunal de Justiça: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do 

constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Nesse sentido, a jurisprudência:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – 

MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – 

AVENTADO EXCESSO DE PRAZO – SUPOSTO RETARDAMENTO NO 

ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – INFORMAÇÕES 

PRESTADAS PELO JUÍZO A QUO – INAUGURADA A FASE DO ARTIGO 

422 DO CPP – EXCESSO NÃO CARACTERIZADO – INCIDÊNCIA DO 

ENUNCIADO 21 DA SÚMULA DO STJ – SUSCITADA A AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA 

PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO PER 

RELATIONEM – SOPESADA A EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – 

PROPALADA A SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA 

PRISÃO – AVENTADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE 

– DESCABIMENTO – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DE 

ELEMENTOS A GARANTIR A OPERACIONALIDADE E EFICÁCIA DE TAIS 

MEDIDAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. 

1. A concessão da ordem em razão da configuração de excesso de prazo 

constitui medida excepcional, tão só admitida nos casos em que a dilação 

seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; 

resulte da inércia do próprio aparato judicial; ou implique em ofensa ao 

princípio da razoabilidade, não se perfectibilizando, pois, quando não 

constatada qualquer incúria da autoridade apodada de coatora.2. Segundo 

o Enunciado nº. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, 

“pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da 

prisão por excesso de prazo na instrução”. 3. A presença do fumus 

comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos 

indícios da autoria, bem como a necessidade de resguardo da ordem 

pública [periculum libertatis], à luz da gravidade concreta dos crimes e da 

reiteração delitiva, justificam a mantença da custódia cautelar.4. Descabe 

excogitar da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares 

diversas da prisão, bem como da aplicação do princípio da 

homogeneidade, quando evidenciado, à luz de fatos concretos, o potencial 

risco à ordem pública. 5. As condições pessoais favoráveis ostentadas 

pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que 

estabelece o artigo 312 do Código de Processo Penal.

 (ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado 

em 27/06/2018, Publicado no DJE 05/07/2018).

Logo, a mitigação do prazo para a conclusão da persecução penal, frente 

às peculiaridades da presente ação penal, se mostra razoável e 

proporcional, mormente por não ter havido indevida paralização do trâmite 

processual.

Posto isso, acolhendo o parecer ministerial, indefiro o pedido de 

revogação da prisão do investigado Creoson Pedro da Silva formulado às 

fls. 166/170.

 Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-64.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SULEK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE SCHWINGEL OAB - MT0008957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEVEL CECILIO VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADIMILSON ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Vistos. Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATORIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, movida por MÁRCIO 

SULEK em desfavor de CEVEL CECÍLIO VEICULOS LTDA, qualificados nos 

autos. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, 

passo ao julgamento do mérito. Busca a autora a reparação pelos danos 

morais e materiais advindos de conduta ilícita das requeridas, qual seja, 

demora na entrega do bem negociado. Por seu turno a requerida pugna 

pela inviabilidade dos pedidos da parte autora, entendendo que a culpa da 

demora deve ser imputada ao autor e a instituição financeira concedente 

de crédito para aquisição do veículo. O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que em razão da 

falha no fornecimento de produto pela requerida houve indevido atraso na 

entrega do veiculo adquirido, gerando para o autor demasiado transtorno 

na medida em que não pode contar com o veículo nos preparativos para 

seu casamento nem tampouco na cerimonia de casamento, alega ainda 

que tal fato inviabilizou seu deslocamento para local onde passaria a lua 

de mel. Diante dos transtornos vivenciados, bem como pela tentativa 

frustrada em resolver o problema pela via administrativa, requer a 

condenação da parte demandada pelos danos materiais e 

extrapatrimoniais suportados. Trouxe provas de suas alegações. A 

requerida imputa o atraso ao autor e ao banco financiador, uma vez que 

houve problemas relacionados ao endereço e suposta aquisição de 

equipamentos opcionais do veiculo. Em audiência, colheu-se depoimento 

pessoal das partes e ouviu-se uma testemunha do requerido. Da prova 

oral, nada de relevante foi produzido, além do já documentado 

anteriormente nos autos. Pois bem. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa, e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 
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da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. A sistemática da responsabilidade civil nas relações de 

consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Imperioso, portanto o reconhecimento do seu dever de 

indenizar os prejuízos suportados pela parte demandante no presente 

caso. Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Explico. 

Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, 

não vislumbro qualquer elemento de prova que afaste a sua 

responsabilidade reparatória decorrente das arbitrariedades perpetradas 

na entrega do bem adquirido. Pelo contrário, observo que o contexto 

probatório retratado nos autos pela parte autora, comprova efetivamente 

as irregularidades no fornecimento do produto adquirido. Observo que os 

e-mail datados de 12.12.12 (ID 8366212) demonstram que a requerida 

tomou conhecimento de todos os dados e circunstâncias envolvendo a 

pessoa do adquirente (seu endereço, renda etc), inclusive emitiu a Nota 

Fiscal da venda no dia seguinte (ID 8366241) constando a quantia 

financiada. Com isso, verifico que a ré vendeu o produto e atuou junto ao 

banco financiador para viabilizar seu negocio com autor, por essa razão 

descabida a alegação de que o fornecer não tem culpa na demora. Vê-se 

que a negociação da compra foi concluída rapidamente pela requerida, 

mesmo sabendo que se tratava de consumidor de outro Estado, inclusive 

fazendo constar o financiamento na Nota Fiscal. Essa precipitação da 

requerida em lucrar, demonstra claramente que ela assumiu o risco do 

negócio e, consequente, demora na entrega do bem. Assim, faltou o 

requerido com os deveres de informação, lealdade e boa-fé. Ademais, 

embora o atraso para entrega do veículo não tenha sido demasiado, 

ressalto que a parte requerida não impugnou a alegação de que o veiculo 

foi entregue horas a pós o casamento do autor e com pendências 

administrativas, ganha relevo as declarações do abalo psíquico sofrido 

autor que se apresenta in re ipsa. No tocante aos danos materiais, é de se 

destacar, que tais danos conforme pacífica e reiterada jurisprudência, 

exigem a comprovação do quantum reclamado, posto que, ao contrário 

dos danos morais, não são presumíveis. Para que haja a condenação da 

parte Requerida, é indispensável que a parte Requerente comprove 

efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou, em 

decorrência do ato ilícito. A prova do dano material de fundamental 

importância na ação indenizatória está demonstrada nos gastos com troca 

de gravame, despesa com hotel previsto para passar a lua de mel, bem 

como do Hotel em Goiânia, conforme demonstrado pela nota fiscal e recibo 

juntados no ID 8366220, 8366226 e 8366203. Não há dúvidas que a 

conduta praticada pela empresa ré se mostra desproporcional, e abusiva, 

o que denota um total desrespeito ao consumidor, bem como aos preceitos 

normativos que estabelece a Legislação Consumeirista, ocasionando 

assim, sentimentos de desconforto, impotência, e frustrações diante da 

falha na prestação de serviços apresentada, sentimentos estes que 

ultrapassam a esfera do mero aborrecimento caracterizando, portanto, 

lesão à sua dignidade. Destarte, a reparação de tais danos é garantida 

tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo 

art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a falha na entrega do produto. Certo é 

que o descumprimento de contrato isoladamente considerado, conforme 

entendimento reiterado pelas Turmas Recursais, não é suficiente para 

acolher a pretensão da parte consumidora ao pagamento de dano moral, 

mas, no contexto retratado nos autos, a postura da parte ré potencializa a 

superioridade do fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte 

consumidora, gerando ofensa a honra. Nesse sentir, o dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de CONDENAR a ré CEVEL a RESSARCIR/PAGAR à parte 

autora o valor R$ 760,56 (setecentos e sessenta reais e cinquenta e seis 

centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC 

e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; bom como CONDENAR a 

ré CEVEL a pagar a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da citação válida e correção monetária a partir desta data. Extingo o 

processo com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Vila Rica, 26 de novembro de 2018. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-64.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SULEK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE SCHWINGEL OAB - MT0008957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEVEL CECILIO VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADIMILSON ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Vistos. Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATORIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, movida por MÁRCIO 

SULEK em desfavor de CEVEL CECÍLIO VEICULOS LTDA, qualificados nos 

autos. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, 

passo ao julgamento do mérito. Busca a autora a reparação pelos danos 

morais e materiais advindos de conduta ilícita das requeridas, qual seja, 

demora na entrega do bem negociado. Por seu turno a requerida pugna 

pela inviabilidade dos pedidos da parte autora, entendendo que a culpa da 

demora deve ser imputada ao autor e a instituição financeira concedente 

de crédito para aquisição do veículo. O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que em razão da 

falha no fornecimento de produto pela requerida houve indevido atraso na 

entrega do veiculo adquirido, gerando para o autor demasiado transtorno 

na medida em que não pode contar com o veículo nos preparativos para 

seu casamento nem tampouco na cerimonia de casamento, alega ainda 

que tal fato inviabilizou seu deslocamento para local onde passaria a lua 

de mel. Diante dos transtornos vivenciados, bem como pela tentativa 

frustrada em resolver o problema pela via administrativa, requer a 

condenação da parte demandada pelos danos materiais e 

extrapatrimoniais suportados. Trouxe provas de suas alegações. A 

requerida imputa o atraso ao autor e ao banco financiador, uma vez que 

houve problemas relacionados ao endereço e suposta aquisição de 

equipamentos opcionais do veiculo. Em audiência, colheu-se depoimento 

pessoal das partes e ouviu-se uma testemunha do requerido. Da prova 

oral, nada de relevante foi produzido, além do já documentado 

anteriormente nos autos. Pois bem. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa, e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. A sistemática da responsabilidade civil nas relações de 

consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Imperioso, portanto o reconhecimento do seu dever de 

indenizar os prejuízos suportados pela parte demandante no presente 

caso. Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Explico. 
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Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, 

não vislumbro qualquer elemento de prova que afaste a sua 

responsabilidade reparatória decorrente das arbitrariedades perpetradas 

na entrega do bem adquirido. Pelo contrário, observo que o contexto 

probatório retratado nos autos pela parte autora, comprova efetivamente 

as irregularidades no fornecimento do produto adquirido. Observo que os 

e-mail datados de 12.12.12 (ID 8366212) demonstram que a requerida 

tomou conhecimento de todos os dados e circunstâncias envolvendo a 

pessoa do adquirente (seu endereço, renda etc), inclusive emitiu a Nota 

Fiscal da venda no dia seguinte (ID 8366241) constando a quantia 

financiada. Com isso, verifico que a ré vendeu o produto e atuou junto ao 

banco financiador para viabilizar seu negocio com autor, por essa razão 

descabida a alegação de que o fornecer não tem culpa na demora. Vê-se 

que a negociação da compra foi concluída rapidamente pela requerida, 

mesmo sabendo que se tratava de consumidor de outro Estado, inclusive 

fazendo constar o financiamento na Nota Fiscal. Essa precipitação da 

requerida em lucrar, demonstra claramente que ela assumiu o risco do 

negócio e, consequente, demora na entrega do bem. Assim, faltou o 

requerido com os deveres de informação, lealdade e boa-fé. Ademais, 

embora o atraso para entrega do veículo não tenha sido demasiado, 

ressalto que a parte requerida não impugnou a alegação de que o veiculo 

foi entregue horas a pós o casamento do autor e com pendências 

administrativas, ganha relevo as declarações do abalo psíquico sofrido 

autor que se apresenta in re ipsa. No tocante aos danos materiais, é de se 

destacar, que tais danos conforme pacífica e reiterada jurisprudência, 

exigem a comprovação do quantum reclamado, posto que, ao contrário 

dos danos morais, não são presumíveis. Para que haja a condenação da 

parte Requerida, é indispensável que a parte Requerente comprove 

efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou, em 

decorrência do ato ilícito. A prova do dano material de fundamental 

importância na ação indenizatória está demonstrada nos gastos com troca 

de gravame, despesa com hotel previsto para passar a lua de mel, bem 

como do Hotel em Goiânia, conforme demonstrado pela nota fiscal e recibo 

juntados no ID 8366220, 8366226 e 8366203. Não há dúvidas que a 

conduta praticada pela empresa ré se mostra desproporcional, e abusiva, 

o que denota um total desrespeito ao consumidor, bem como aos preceitos 

normativos que estabelece a Legislação Consumeirista, ocasionando 

assim, sentimentos de desconforto, impotência, e frustrações diante da 

falha na prestação de serviços apresentada, sentimentos estes que 

ultrapassam a esfera do mero aborrecimento caracterizando, portanto, 

lesão à sua dignidade. Destarte, a reparação de tais danos é garantida 

tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo 

art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a falha na entrega do produto. Certo é 

que o descumprimento de contrato isoladamente considerado, conforme 

entendimento reiterado pelas Turmas Recursais, não é suficiente para 

acolher a pretensão da parte consumidora ao pagamento de dano moral, 

mas, no contexto retratado nos autos, a postura da parte ré potencializa a 

superioridade do fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte 

consumidora, gerando ofensa a honra. Nesse sentir, o dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de CONDENAR a ré CEVEL a RESSARCIR/PAGAR à parte 

autora o valor R$ 760,56 (setecentos e sessenta reais e cinquenta e seis 

centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC 

e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; bom como CONDENAR a 

ré CEVEL a pagar a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da citação válida e correção monetária a partir desta data. Extingo o 

processo com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Vila Rica, 26 de novembro de 2018. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000057-75.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DINACY CUNHA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT0006432A-B (ADVOGADO(A))

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO OAB - MT22315/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o 

bloqueio Bancejud nos presentes autos, nos termos da legislação vigente 

e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimaras partes para manifestar no prazo de 10 

(dez) dias VILA RICA, 27 de novembro de 2018. MARIA DA GLORIA 

FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL 

SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 

35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000057-75.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DINACY CUNHA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT0006432A-B (ADVOGADO(A))

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO OAB - MT22315/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o bloqueio Bancejud nos presentes 

autos, nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar 

as partes para manifestar no prazo de 10 (dez) dias

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000057-75.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DINACY CUNHA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT0006432A-B (ADVOGADO(A))

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO OAB - MT22315/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o 

bloqueio Bancejud nos presentes autos, nos termos da legislação vigente 
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e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimaras partes para manifestar no prazo de 10 

(dez) dias VILA RICA, 27 de novembro de 2018. MARIA DA GLORIA 

FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL 

SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 

35541496

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50889 Nr: 2499-73.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN BRUNO GARCIA DE 

LIMA - OAB:22596/O

 DECISÃO.

Vistos em correição.

Em atenção ao provimento nº 16/2018-CM que estabelece o período de 

recesso forense e plantão judiciário, REDESIGNO a oralidade 

anteriormente aprazada para a data de 24/01/2019 às 14h00min.

Intimem-se as partes com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 56620 Nr: 1206-34.2018.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vandete Correia Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DOMINGOS JOSÉ DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que proceda com a assinatura e 

retirada do termo de compromisso de inventariante, bem ainda apresente 

as primeiras declarações, no prazo de 20 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57745 Nr: 1612-55.2018.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAETANA LOPES DOS SANTOS, Jair Lopes dos 

Santos, Nilvana Barbosa dos Santos, MARIA BARBOSA DOS SANTOS 

BRANDÃO, JOÃO BARBOSA DOS SANTOS FILHO, RONALDO BARBOSA 

DOS SANTOS, VERA LÚCIA BARBOSA DOS SANTOS, MARCIA ALVES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE ANDRADE - 

OAB:22462/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que proceda com a assinatura e 

retirada do termo de compromisso de inventariante, bem ainda apresente 

as primeiras declarações, no prazo de 20 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49072 Nr: 1573-92.2017.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSÉLIA MADALENA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABILIA MADALENA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que 

providencie a assinatura e retirada do termo de compomisso de 

inventariante, bem ainda apresente as primeiras delcarações, no prazo de 

20 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14704 Nr: 737-32.2011.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseni Almeida Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos ao Requerente para responder 

ao recurso de fls. 145/179 no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48290 Nr: 1124-37.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAM RODRIGUES CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAINARA AMARAL DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1124-37.2017.811.0035 – 48290

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: MIRIAM RODRIGUES CHAVES

PARTE RÉ: THAINARA AMARAL DE FREITAS

CITANDO(A, S): Requerido(a): THAINARA AMARAL DE FREITAS, Cpf: 

Filiação: , brasileiro(a), local incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/05/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: A REQUERENTE, MIRIAM RODRIGUES CHAVES, é 

avó paterna das menores NAYARA JULIA AMARAL CHAVES, nascida em 

16.11.2012 e NATALY AMARAL CHAVES, nascida em 12.02.2014 

(certidão nascimento – doc. Em anexo). As menores são frutos da união 

entre a REQUERIDA, THAINARA AMARAL DE FREITAS e o filho da 

REQUERENTE, JUNIOR CHAVES. Após a separação do casal, as menores 

continuaram residindo com a genitora, ora REQUERIDA, no entanto, após 

denúncias de maus tratos as menores foram entregues pelo Conselho 
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Tutelar de Rondonópolis-MT à REQUERENTE, MIRIAM RODRIGUES CHAVES 

(termo de entrega – doc. em anexo). Salienta-se, que durante o período 

em que as crianças residiam com a genitora, houve várias denúncias ao 

conselho tutelar sob supostas práticas de maus tratos. Assim, as duas 

menores foram entregues à avó paterna, ora REQUERENTE, para os 

devidos cuidados. Desde então, as menores permaneceram sob os 

cuidados da REQUERENTE, contudo, no dia 24/02/2017, a REQUERIDA 

ligou para o genitor das crianças, JUNIOR CHAVES, e pediu para que 

levasse Nataly em Rondonópolis para que ela pudesse ver a filha. Ao 

chegar em Rondonópolis, a REQUERIDA pediu para passar o dia com a 

filha e que entregaria no dia seguinte, entretanto, a REQUERIDA não 

entregou a menor, NATALY AMARAL CHAVES, e não manteve mais 

nenhum contato com a família paterna, nem mesmo para informar o atual 

endereço. A menor, NAYARA JULIA AMARAL CHAVES, encontra-se 

devidamente com a REQUERENTE, assim, através da presente ação 

pretende-se apenas a

regularização da guarda fática da referida menor. Todavia, com relação a 

outra menor, NATALY AMARAL CHAVES, vale salientar, que através de 

ação própria, está sendo pleiteada a guarda à REQUERENTE. O Conselho 

Tutelar do município de Alto Garças, realizou visita na residência da 

REQUERENTE, MIRIAM RODRIGUES CHAVES, (relatório – doc. Em anexo). 

Durante a visita à residência da REQUERENTE, as conselheiras, Lucenir M. 

Freitas, Maria Dolores B. Silva e Rosileny M. Rocha, conversaram 

relataram, in verbis: “(...). Em conversa com a Mirian a qual informou, que 

sua renda ela provê de auxilio doença no valor de R$ 1.400,00. Que é 

convivente há (05 anos), com senhor José Ivan Lacerda, onde o mesmo 

exerce a profissão de serviços geais, sendo que, em período de safra (6 

meses), trabalha em fazenda, e que atualmente está na fazenda São 

Lourenço e recebe R$ 1.300,00. E após o termino da safra seu convivente 

trabalha fazendo bico (autônomo). Condições de moradia, reside de 

aluguel contendo 01 sala grande a qual é dividida sala e cozinha, 01 

quarto, 01 banheiro, 01 área de serviço. Durante a visita a organização e 

higiene da casa estava em condições adequadas [...]. Por fim, Junior 

relatou que está de acordo que sua filha continue com sua mãe Mirian, 

pois ela tem muito zelo e afeto pelas mesmas. Relatou ainda que mesmo 

que suas filhas estejam morando na companhia de sua mãe, ele sempre 

que possível vai estar presente na educação e no convívio das crianças, 

pois irá começar a trabalhar no período integral na fazenda Adriana, e de 

recentemente ter ido morar com seu tio na Rua Arenápolis, s/n, Bairro 

Novo Horizonte, devido a casa de sua mãe ser pequena e não ter espaço 

para acomodar todos. Todavia Junior espera que Tainara devolva sua filha 

Nataly para que ambas sejam criadas e educadas juntas, sobre os 

cuidados de sua mãe Mirian. (...)” Cumpre salientar que a REQUERENTE é 

uma pessoa íntegra, trabalhadora e sã, e de idoneidade moral, vive em um 

ambiente familiar e saudável, estando as menores perfeitamente 

adaptadas à convivência com a avó paterna. Dessa forma, pretende-se 

através da presente obter regularizar a guarda fática da menor NAYARA 

JULIA AMARAL CHAVES.

DESPACHO: Vistos em correição. Tratam –se os autos de ação de 

regularização de guarda com pedido de tutela de urgência proposta por 

MIRIAM RODRIGUES CHAVES em desfavor de THAINARA AMARAL DE 

FREITAS objetivando a guarda da criança NAYARA JULIA AMARAL 

CHAVES. Instado a manifestação o MPE pugnou pela realização de estudo 

psicossocial na residência das partes. (ref.09). A inicial foi recebida à 

ref.13 oportunidade em que determinou-se a realização de estudo 

psicossocial na residência da avó da menor. À ref.33 consta o relatório do 

estudo social apresentado pela equipe Inter profissional deste Juízo na 

residência da requerente. Petição da requerente pugnando pela 

concessão da medida liminar. (ref.39). Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Analisando as alegações firmadas na inicial, bem como o 

estudo social realizado, verifica-se que a menor reside com sua avó 

paterna e o com seu avó paterno, desfrutando de boa qualidade de vida, 

uma vez, que conforme o estudo psicossocial o ambiente familiar pareceu 

ser adequado e apropriado. Segundo consta do relatório de ref.33, a 

equipe interprofissional deste Juízo realizou visita domiciliar na residência 

da requerente e constatou que não foram percebidos, até o presente 

momento, aspectos sociais e psicológicos desfavoráveis a solicitação da 

guarda em questão, vez que, a senhora Miriam já cuida das netas e o 

relacionamento afetivo construído é adequado. Deste modo, há que se 

velar pela proteção dos interesses do infante, que deve permanecer no 

local em que se encontra, porquanto, pelas informações prestadas no 

estudo psicossocial sua genitora pediu para ver a filha em fevereiro de 

2017 e não a devolveu, sendo que posteriormente a avó/requerente 

encontrou a neta em uma CASA LAR na cidade de Rondonópolis/MT, 

atrelado ao fato de que o genitor da criança prefere que a filha permaneça 

aos cuidados da avó e oferece ajuda financeira sempre que necessário. 

Assim, DEFIRO liminarmente a guarda provisória da criança NAYARA 

JULIA AMARAL CHAVES para a requerente, devendo ser expedido o 

competente termo de guarda, consignando que a guarda obriga a 

prestação de assistência material, moral e psicológica. No mais, cite-se a 

requerida por edital. Intimem-se. Às providências. LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO. Juiz de Direito. Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 26 de novembro de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Gestor Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12209 Nr: 980-44.2009.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudcley Corrêa da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Nepomuceno de 

Assis - OAB:OAB/MT 12093-B, Samir Badra Dib - OAB:5205/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de incidir em multa de 10%. O 

saldo devedor, até a data de 08/11/2018, monta em R$ 3.098,45 (três mil, 

noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38580 Nr: 1311-05.2016.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leosmar Rezende Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE ZUANETTI - 

OAB:375771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A/MT

 Certifico para que surta seus efeitos legais, servindo esta para intimação 

das partes da designação da Audiência designada para o dia 12 de 

dezembro de 2018, jàs 12h30min (horário Mato Grosso), nas 

dependências do Fórum local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39595 Nr: 1978-88.2016.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO ALFREDO SCHIMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. MARQUES LEONEL - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO PIRES MAFRA - OAB:7906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO FELDMANN DE 

SCHNAID - OAB:29491, Carlos Eduardo Pincelli - OAB:PR/37.989, 

Vitor Musa Gonçalves - OAB:17.747

 Certifico para que surta seus efeitos legais, servindo esta para intimação 

das partes para comparecerem à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada 

para o dia 12/12/2018, às 13h (horário Mato Grosso), nas dependências 

do Fórum local.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44752 Nr: 2646-25.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Mary Magda Queiroz Dias - OAB:22.109/MT, 

Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Certifico para que surta seus efeitos legais, servindo esta para intimação 

das partes para comparecerem à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada 

para o dia 12/12/2018, às 14h (horário MT), nas dependências do fórum 

local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40080 Nr: 2311-40.2016.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCPeIdSdMG-SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAG, MSTG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA JARDIM DOS 

SANTOS - OAB:75250

 Certifico para que surta os efeitos legais, servindo esta para intimação 

das partes a comparecerem à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada 

para o dia 12/12/2018, às 13h30 (horário MT), nas dependências do Fórum 

local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51036 Nr: 2374-94.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER FERNANDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar novamente a parte interessada, por meio de seu 

advogado, a proceder o devido recolhimento da diligência para 

cumprimento do ato.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18393 Nr: 231-50.2009.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Bispo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAURO BISPO DA SILVA, Cpf: 

46363319900, Rg: 3502232-5, Filiação: Antonio Bispo da Silva e de Maria 

Ferreira Lima, data de nascimento: 04/08/1961, brasileiro(a), natural de 

Santa Inês-PR, divorciado(a), gerente operacional, Telefone 

66-9623-5772. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Código 18393SENTENÇATrata-se de ação penal proposta pelo 

Ministério Público em desfavor de Mauro Bispo da Silva pela prática dos 

crimes descritos nos artigos 121, caput c/c 129, caput do Código 

Penal.Aduz o órgão ministerial que no dia 18 de janeiro de 2009, por volta 

das 19h30m, na Rodovia MT-100, imediações da Fazenda Itália, o 

denunciado conduzido em estado de embriaguez um veículo VW Gol, de 

placas DFH-8785, assumindo o risco de produzir o resultado de morte, 

matou Thiago Roberto da Silva, bem como nas mesmas circunstâncias de 

tempo e local supra indicadas, o denunciado, a um só tempo, assumiu o 

risco e ofendeu a integridade corporal de Wander Luís da Silva.Consta na 

denúncia, que o denunciado conduzia seu veículo VW Gol em estado de 

embriaguez (concentração de 0,54 mg/L), vez que estava com 

concentração de álcool superior a três décimos de miligrama por litro de ar 

expelido dos pulmões, limite estipulado no artigo 306, §1º, I do CTB.O fato 

teria acontecido quando ao tentar ultrapassar dois caminhões que 

seguiam viagem a sua frente, o denunciado colidiu com uma motocicleta 

Honda CBX 250, placa KAI-5570, que vinha em sentido contrário, em que 

trafegavam as vítimas acima citadas, causando a morte de Thiago e lesão 

corporal em outra Wander.Por fim, alega que o denunciado assumiu o 

risco de produzir os resultados morte e lesão corporal, em concurso 

formal de infrações.A denúncia foi recebida às fls. 54/55, no dia 21 de 

janeiro de 2010. A defesa apresentou resposta à acusação (fls. 

60/70).Não tendo sido o caso de absolvição sumária, foi designada 

audiência de instrução e julgamento (fl. 86), momento em que foi realizada 

a inquirição das testemunhas (Marcos Vinicius Felix, Pedro Jose dos 

Santos e Josiel Bento da Conceição) às fls. 92/96 e às fl. 109 da 

testemunha Luiz Fernando de Araújo.Conforme Ata de Audiência de fls. 

133/134, foi realizado o interrogatório do acusado.Conforme Termo de fls. 

152/154, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela defesa (Brauner 

Galdioli Borges e Clodoaldo Alves de Oliveira e Marco Hipólito).Em sede de 

alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado 

Rogério como incurso nas sanções penais dos artigos 302, 303 e 306 da 

Lei nº 9.503/97. O defensor, por sua vez, pugnou pela absolvição do 

denunciado ou pela aplicação da pena em seu mínimo legal, bem como a 

substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de 

direitos.Conforme decisão de fls. 191/194, foi determinado ao Ministério 

Público aditasse a denúncia, haja vista que a presente Ação Penal foi 

inicialmente promovida pelo Órgão Ministerial em face do denunciado 

Mauro Bispo pelo cometimento, em tese, do delito de homicídio doloso 

simples e lesão corporal simples, descritos respectivamente pelos artigos 

121 e 129 do Código Penal.Ocorre que transcorrida toda a instrução 

criminal, o Ministério Público, em sede de alegações finais, pugnou pela 

desclassificação do delito e consequente condenação do acusado como 

incurso nas penas dos artigos 302, 303 e 306 do CTB.Instado a se 

manifestar, o Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia (fls. 

195/196), para que o denunciado passasse a ser processado como 

incurso nos artigos 302, 303 e 306 do CTB, e artigo 70 do Código Penal.A 

defesa apresentou a defesa preliminar ao aditamento da denúncia, 

requerendo a absolvição do acusado.Às fls. 202/202, vº, foi recebido o 

aditamento à denúncia.É o relatório.Fundamento e Decido.Trata-se de ação 

penal pública incondicionada em que se imputa a Mauro Bispo da Silva, a 

prática, em tese, das infrações penais, previstas no artigos. 302, 303 e 

306 da Lei n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) c/c artigo 70 do 

Código Penal. Os autos tramitaram regularmente, não havendo nenhuma 

irregularidade ou nulidade que impeça a prolação da sentença.Do Crime 

previsto no artigo 302 do CTBA materialidade do delito está configurada 

pelo auto de verificação do local do delito (fls. 32) e Boletim de Ocorrência 

(fl. 33/36), os quais demonstram cabalmente a morte da vítima Thiago 

Roberto da Silva em decorrência de acidente de trânsito.No que tange à 

autoria, não pairam quaisquer dúvidas quanto ao fato de ter sido o autor 

quem conduzia o veículo que colidiu frontalmente com a motocicleta da 

vítima, causando-lhe as lesões que o levaram a morte.Além da própria 

confissão do réu (o qual narra a colisão) os testemunhos dos 

investigadores da policia civil Luiz Fernando de Araújo Melo e Marcos 

Vinícios Felix, que estavam de plantão na Delegacia de Polícia de Alto 

Taquari no dia do ocorrido, confirmaram os fatos da denúncia.O Policial 

Luis Fernando afirmou (fl. 111) relatou “do visível estado de embriagues 

do acusado que conduzia o veículo gol prata em sentido Alto Taquari e 

pegou a contramão e chocou com a moto da vítima”.Já o Senhor Josiel 

Bento, tanto na fase do inquérito como em juízo, declarou: “que estava no 
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carro no dia do acidente; Que encontrou o acusado para pegar o seu 

irmão em Alto Araguaia; Que antes de sair não tinham bebido; Que na 

casa do Pedro a testemunha bebeu 3 garrafas de cristal; que ele não 

apresentava sinal de embriaguez; Que estavam atrás de uma carreta, que 

ela deu sinal para eles ultrapassarem, de repente apareceu a moto; Que 

ele tentou tirar a moto, mas aconteceu o acidente; Que estava sentado do 

lado de Mauro.”A testemunha Pedro José dos Santos, declarou em juízo 

(fl. 96):“Que ele estava junto com Mauro antes dele colidir com uma moto; 

Que Mauro passou em sua casa para pegar o depoente; Que lá, Mauro 

tomou duas latinhas; Que na verdade ele estava tomando no copo, que 

tomou três cervejas; Que quando estavam vindo para Alto Taquari e 

estava escurecendo; Que viu quando ele foi ultrapassar a carreta; Que 

estava no banco de traz; Que tinham duas pessoas na moto; Que um dos 

ocupantes faleceu.”O réu, sendo interrogado em juízo informou (fl. 

168):“Que na data dos fatos tinha tomado duas latinhas de cerveja, uma 

ou duas horas antes do acidente; Que na hora do acidente foi ultrapassar 

uma carreta; Que a carreta deu sinal para ultrapassagem; Que primeiro 

deu uma olhada e não viu ninguém; Que quando foi novamente para 

ultrapassar viu a moto; Que tentou voltar para o lado da carreta; Que 

tentou não viu mais nada.”Portanto, tanto na fase extrajudicial como em 

Juízo, são contundentes ao apontar ao réu a prática do delito. O homicídio 

culposo é definido como a conduta voluntária que produz um resultado 

morte antijurídico não querido, mas previsível, ou excepcionalmente 

previsto, de tal modo que podia, com a devida atenção, ser evitado. Para a 

sua caracterização, então, faz-se necessário a demonstração da culpa, 

“... ou seja, da inobservância do dever de cuidado objetivo derivado da 

imprudência, imperícia ou negligência e a previsibilidade do evento, além 

de, como em todo crime, nexo causal”.(Júlio Fabbrini Mirabete, Código 

Penal Interpretado, Editora Atlas, 4ª ed., p. 823).Assim, o homicídio culposo 

possui tipo penal aberto, “... devendo o juiz, no caso concreto, por meio de 

um juízo de valor, concluir se o agente atuou ou não com imprudência, 

negligência ou imperícia. A caracterização da culpa nos delitos de trânsito 

pode decorrer do desrespeito às normas disciplinares contidas no próprio 

Código de Trânsito... No entanto, pode haver crime culposo ainda que o 

agente não desrespeite as regras disciplinares, pois pode agir com 

inobservância do cuidado necessário...” (Fernando Capez, Curso de 

Direito Penal, Editora Saraiva, vol. 2, 2003, p. 77).Pois bem. Do conjunto 

probatório extrai-se que o acusado estava dirigindo na contramão, 

havendo provas suficientes de que tenha infringido o dever de cuidado 

agindo, assim, com imprudência, causando a morte da vítima, além de 

estar no momento dos fatos em nítido estado de embriaguez, conforme 

constatado pelo teste de alcoolemia de fl. 40.No auto de verificação do 

local do delito, de fl. 12, foi constatado o seguinte:“No trecho da rodovia 

MT-100, hoje, por volta das 10:30 horas, tendo presenciado os 

exames/verificação as testemunhas Marcos Vinícius Felix e Reinaldo, as 

quais se acham presentes. Trata-se se uma rodovia Estadual asfaltada 

com perfeitas faixas de sinalizações e condições de tráfego e com 

acostamentos. O local é próximo ao córrego do sapo com faixa contínua 

onde apresentava um aclive. Foi observado que o veículo Gol vinha 

sentido Alto Taquari e chocou de frente com a motocicleta que ia em 

sentido Alto Araguaia é uma reta; terreno plano com boa visibilidade; 

estando o asfalto em bom estado de conservação, sem buracos ou 

qualquer outro defeito”.Portanto, verifica-se que não houve qualquer 

excludente que possa ser atribuída à condição da rodovia para o evento 

fatal. O réu, em seu depoimento extrajudicial, afirmou:“Que viu a 

motocicleta na direção contrária; que ao tentar voltar não se lembra de 

mais nada. Que acredita que estava menos de 80 Km/h, pois o seu carro 

era 1.0 e estava ultrapassando”;Portanto, vislumbra-se que o réu foi 

imprudente ao tentar ultrapassar o veículo que estava à sua frente sem 

antes se atentar ao outro que estaria vindo em direção contrária. O delito 

de trânsito ora em debate prevê a pena de detenção, de dois a quatro 

anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação 

para dirigir veículo automotor. Assim, estando as penalidades incluídas no 

preceito secundário do crime o magistrado não pode deixar de aplicá-las 

por se tratar de norma cogente.Destarte, diante das evidências 

constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, pelos depoimentos 

das testemunhas em harmonia com a confissão do réu, e escorado no 

princípio da livre convicção, motivado pela persuasão racional, entendo 

suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do delito previsto 

no art. 302 do CTB, qual seja, praticar homicídio culposo na direção do 

veículo automotor, em conformidade com o descrito na exordial 

acusatória.Do Crime previsto no artigo 303 do CTBEm relação ao crime de 

praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, verifico 

que a materialidade do crime está configurada pelo auto de verificação do 

local do delito (fls. 32) e Boletim de Ocorrência (fl. 33/36), os quais 

demonstram cabalmente a lesão corporal de Wender Luis Felix, em 

decorrência de acidente de trânsito.No que tange à autoria e imprudência, 

adoto os mesmos fundamentos utilizados para o crime de homicídio, a fim 

de evitar repetições desnecessárias.Destarte, impõe-se a condenação do 

acusado também pela prática do crime previsto no art. 303, do CTB.Do 

Crime previsto no artigo 306 do CTBPois bem, outra imputação que pesa 

sobre o acusado diz respeito ao delito de dirigir alcoolizado gerando perigo 

de dano.Visando verificar a materialidade delitiva, temos o denominado 

“exame de bafômetro” de fl. 40, onde foi constatado a concentração de 

0,54 mg/l, demonstrando cabalmente que o réu dirigia com dosagem 

alcoólica no sangue superior à permitida por lei, bem como a confissão do 

réu em sede judicial. Quanto à autoria, temos, outrossim, a confissão do 

acusado em sede judicial e os depoimentos das testemunhas ouvidas em 

sede policial além das demais provas produzidas no inquérito policial, de 

forma subsidiária.Ouvido em Juízo, o acusado confessou ter bebido 

momento antes do acidente. Assim, fica expresso pela confissão judicial 

do acusado, juntamente com as demais provas colhidas nos autos que o 

acusado dirigia um veículo VW Gol de placa DFH-8785, sob influência do 

álcool, em dosagem acima da permitida.Impende consignar que o acusado 

foi preso em flagrante, em visível estado de embriaguez, conforme pode 

se depreender dos testemunhos dos policiais civis prestados em sede de 

Inquérito.Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas 

apuradas no bojo dos autos, pelos depoimentos das testemunhas em 

harmonia com a confissão do réu, e escorado no princípio da livre 

convicção, motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente 

comprovadas a materialidade e autoria do delito previsto no art. 306 do 

CTB, qual seja, direção sob o estado do álcool, em conformidade com o 

descrito na exordial acusatória.Do Concurso de CrimesPor fim, esclareço 

que há concurso formal em relação aos delitos dos artigos 302 e 303 do 

CTB, pois praticados mediante uma só ação, onde aplicar-se-á a pena 

mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas 

aumentada, em qualquer caso, de um sexto até a metade, nos termos do 

art. 70 do Código Penal. No que diz respeito ao crime do artigo 306 do CTB, 

aplicar-se-á a regra do artigo 69 do CP (concurso material), por se tratar 

de ação diferente.Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para 

CONDENAR o denunciado Mauro Bispo da Silva nas penas previstas nos 

artigos 302, 303 e 306, da Lei 9.503/97, em concurso formal em relação 

aos dois primeiros (artigo 70 CP) e material em relação ao último.Em 

observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria 

da pena. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

CP, verifico culpabilidade normal à espécie.O acusado é tecnicamente 

primário. Não há elementos nos autos para verificar a sua personalidade e 

conduta social. As circunstâncias e os motivos não são desfavoráveis, 

pois são comuns a estes tipos de delitos. No que se refere ao 

comportamento das vítimas, não há elementos de que tenham contribuído 

para a prática da infração.Com base nessas considerações, fixo as 

penas para cada crime da seguinte forma:1) Art. 302, do Código de 

Trânsito Brasileiro:Fixo a pena-base em 02 (dois) anos de detenção.Não 

concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de 

diminuição ou aumento de pena.Assim, fica a pena definitivamente fixada 

em 02 (dois) anos de detenção.2) Art. 303, do Código de Trânsito 

Brasileiro:Fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.Não 

concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de 

diminuição ou aumento de pena.Assim, fica a pena definitivamente fixada 

em 06 (seis) meses de detenção.Em relação aos crimes do artigo 302 e 

303 do CTB, aplica-se, a regra inscrita no artigo 70, do Código Penal 

(concurso formal) e considerando o número de infrações, promovo o 

aumento de 1/6 à pena fixada mais grave – 02 (dois) anos, ficando o Réu 

definitivamente condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses 

de detenção.3) Art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro:Fixo a pena-base 

em 06 (seis) meses de detenção.Não concorrem circunstâncias 

atenuantes ou agravantes, nem causas de diminuição ou aumento de 

pena.Assim, fica a pena definitivamente fixada em 06 (seis) meses de 

detenção.Em razão do CONCURSO MATERIAL, fica, portanto, o réu 

definitivamente condenado à pena total de 02 (DOIS) ANOS e 10 (DEZ) 

MESES DE DETENÇÃO.Suspendo o direito do condenado de dirigir veículo 

automotor pelo prazo da condenação.Fixo o REGIME ABERTO para início 

do cumprimento da pena, com base no art. 33, §2º e § 3º, do Código Penal. 

Preenchidos os requisitos legais, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade 
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por 2 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITOS, a serem estipuladas pelo Juízo 

da Execução Penal. Certificado o trânsito em julgado, cumpre ao Sr. 

Gestor: I – Expedir a Guia de Execução definitiva; II – Proceder às 

comunicações devidas ao Instituto Nacional de Identificação - INI, ao 

Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, e ao Cartório 

Distribuidor acerca das condenações;III – Verificar a existência de armas, 

objetos e veículos apreendidos sem destinação na sentença, e, em caso 

positivo remeter os autos conclusos para a devida destinação. IV – Após, 

cumpridas as formalidades, remeterá os autos ao “16 - Arquivo Definitivo”. 

V – Oficie-se ao DETRAN/MT, para promover a suspensão da habilitação 

do condenado pelo período da condenação.Deixo de condenar o réu no 

pagamento das custas processuais, por ser hipossuficiente, na forma da 

lei.P.I.Alto Taquari/MT, 06 de agosto de 2018. Fabio Alves CardosoJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eduardo da Silva 

Santos, digitei.

Alto Taquari, 31 de outubro de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47865 Nr: 260-17.2015.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condominio Shalon, Sérgio Kendi Miyashita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL CARDOSO DA SILVA, MARGARETH 

DE FÁTIMA SILVA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AZEM CAMARGO - 

OAB:19238/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 260-17.2015.811.0084

Código: 47865

 Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra 

e Venda c.c. Cancelamento de Matrículas, Registros e 

Substabelecimentos, e Reintegração de Posse, ajuizada por CONDOMÍNIO 

RESIDENCIAL SHALON (representado pelo síndico Sérgio Kendi Miyashita) 

em face de DANIEL CARDOSO DA SILVA e MARGARETH DE FÁTIMA 

SILVA DA ROSA, todos qualificados nos autos.

 É o relato do necessário

DECIDO.

 Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra 

e Venda c.c. Cancelamento de Matrículas, Registros e 

Substabelecimentos, e Reintegração de Posse, ajuizada por CONDOMÍNIO 

RESIDENCIAL SHALON (representado pelo síndico Sérgio Kendi Miyashita) 

em face de DANIEL CARDOSO DA SILVA e MARGARETH DE FÁTIMA 

SILVA DA ROSA, todos qualificados nos autos.

Com relação ao valor da causa, verifico que na Ref. 06, o juiz 

contemporâneo alterou de oficio o valor da causa para o importe de R$: 

300.000,00 (Trezentos mil reais), valor pago quando da aquisição do 

imóvel pelos requerentes, tendo o requerente efetuado a complementação 

das custas e taxas judiciarias à Ref. 21, assim, DETERMINO à secretaria 

que certifique quanto ao recolhimento das taxas e custas e proceda a 

alteração do valor da causa junto ao apolo.

 Noutra banda, verifico que até o momento não fora realizada a audiência 

de conciliação, uma vez que os requeridos não foram citados, desta 

forma, DEFIRO o pedido da parte requerente e realizo nesta data consulta 

na tentativa de localizar o endereço da requerida MARGARETH DE FÁTIMA 

SILVA DA ROSA inscrita no CPF: 257.388.101-63.

 Com o retorno da consulta, sendo esta positiva, aguarde-se concluso 

para designação de audiência de conciliação. Sendo negativa abra-se 

vistas a parte requerente para manifestar no que entender de direito.

 Apiacás-MT, 14 de Novembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 57201 Nr: 1645-92.2018.811.0084

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1645-92.2018.811.0084.

Código: 57201.

Vistos.

RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis que preenche os requisitos 

legais (art. 14 do CPC).

Processa-se o presente feito em SEGREDO DE JUSTIÇA (art. 198, inciso II, 

do CPC).

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de 

veracidade da afirmação da parte requerente de que não possui recursos 

suficientes para arcar com as custas e as despesas processuais, nos 

termos do § 3º, do art. 99, do CPC.

DEIXO de designar audiência de conciliação/mediação, uma vez que a 

parte requerida encontra-se em local incerto e desconhecido.

CITE-SE o requerido via edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes 

do art. 256, inciso II, do CPC, para apresentar resposta, consignando-se 

as advertências legais.

Certificado o decurso de prazo do edital, bem como o lapso temporal para 

oferecimento de contestação, e não havendo manifestação nos autos, 

nomeio a Dra. Erika Grazilio de Souza Singulani França OAB/MT 23993/0, 

para atuar como curadora especial do requerido, na forma do art. 72, 

inciso II, do CPC, devendo a Secretaria do Juízo providenciar as 

comunicações necessárias e intima-lá via DJE.

Com a resposta, tomem conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 23 de novembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55865 Nr: 1001882-49.2018.811.0007

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Sonia Maria Braga de Oliveira Rothemann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Juliani Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ARCEU PEIXOTO 

FERREIRA - OAB:16612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em análise sistemática da nova ordem processual imposta pelo vigor da 

NCPC, em especial quanto ao disposto no art. 693, no caput do art. 695, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 29/01/2019 às 14 HORAS.

 INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado constituído (art. 

334, § 3º, NCPC), consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, do 

NCPC.

CITE-SE e INTIME-SE a parte ré pessoalmente para comparecimento à 

audiência designada, consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, e 

art. 344, ambos do NCPC, cientificando-a de que o prazo de contestação 

(15 dias) será contado na forma do art. 335 do NCPC.

Os mandados direcionados à requerente deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência e NÃO DEVERÁ acompanhar cópia da petição 

inicial (§1º, art. 695, NCPC).

 Consigne-se em nos mandados destinados à requerente e à requerida 

que o não comparecimento injustificado será considerado como ATO 

ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e será sancionado com MULTA de até 2% (dois 

por cento) do valor da causa.

Proceda-se a Secretaria as intimações das partes, realizada audiência 

frutífera ou infrutífera a proposta de acordo, abra-se vista dos autos ao 

MPE.

 SEM PREJUÍZO DISSO, UMA VEZ QUE NÃO CONSIGO FAZÊ-LO PELO 
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SISTEMAAPOLO ELETRÔNICO/VIRTUAL, DETERMINO À SECRETARIA DA 

VARA QUE AGENDE O ATO/AUDIÊNCIA NO SISTEMA APOLO –CÓDIGO N. 

13.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56780 Nr: 1438-93.2018.811.0084

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Alves Zanardo - 

OAB:12.770, Marciano Xavier das Neves - OAB:11190

 “Vistos”. 1 – trata-se de carta precatória advinda do Juízo de Sorriso, 

com o escopo de inquirir a vitima N.C.T, vitima de abuso sexual. 

Devidamente intimada, compareceu nesta data para a sua inquirição 

desacompanhada de representante legal. No entanto, verificou-se que não 

há intimação da defesa para o comparecimento ao ato, bem como, não foi 

intimada a equipe multidisciplinar deste Juízo para, conforme exigência do 

artigo 12 da Lei 13.431/2017. Desta forma, REDESIGNO o ato para a data 

de 13 de dezembro de 2018 ás 13h30min, onde será adotada o 

depoimento especial para inquirição da vitima e cumprimento da presente 

carta precatória. Justifica-se a excepcionalidade da redesignação em 

razão da complexidade do ato e dos fatos a serem esclarecidos, assim 

como, não há prejuízo à defesa, pois será dada a oportunidade de 

comparecimento já que o acusado encontra-se atualmente em liberdade 

provisória, com suspensão da execução da pena. 2 - determino a 

intimação da vitima e do represente legal por ela indicado nessa audiência 

para comparecerem a solenidade, haja vista ser menor de 18 anos. 3 - 

Não obstante, intime-se a defesa do reeducando Lemir Machado para 

querendo comparecer ao ato. Se necessário, deverá a Secretaria 

diligenciar perante o Juízo Deprecante solicitando peças ou endereço 

necessário à intimação da defesa (reeducando/advogado/defensor). 4 - 

Intime-se também a equipe multidisciplinar do Juízo para que compareça a 

audiência designada, anexando copia do presente processo a intimação. 5 

- Oficie-se o Juízo Deprecante sobre a presente redesignação para que 

tome ciência dos motivos que a justificam. Solicitando, também, 

informações sobre a possibilidade de realizar estudo psicossocial através 

da equipe deste Juízo com a adolescente/vitima antes da realização da 

inquirição em audiência. 6- determino o segredo de justiça do presente 

processo, devendo a Secretaria alterar no sistema Apollo.Cumpra-se.”

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº.

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José de Almeida Costa Filho, MM 

Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Araputanga, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor João Henrique, Matrícula 5364, designado 

Gestor Judiciário Substituto, da secretaria da Vara/Juizado, estará 

afastado de suas funções por motivo de “Capacitação Sistema PJE”, no 

período de 27/11/2018 à 30/11/2018.

 RESOLVE:

 Designar Mario Henrique de Almeida, matrícula 32589, Técnico Judiciário 

PTJ, para exercer, a função de Gestor Judiciário Substituto, da Secretaria 

da Vara/Juizado, no período de 27/11/2018 à 30/11/2018.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

 Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018.

 Renato José de Almeida Costa Filho

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67858 Nr: 876-96.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaltina Francisca da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Pereira Alves - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para, querendo, manifestar no prazo comum de 15 

(quinze) dias - NCPC, art. 10, art. 477, § 1º, acerca do calculo da 

contadoria datado de 22/11/2018, ref. 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65725 Nr: 2452-61.2015.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Creuza Severo de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Livia Patriota de Holanda - 

OAB:25819-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 Intimação das partes para, querendo, manifestar no prazo comum de 15 

(quinze) dias - NCPC, art. 10, art. 477, § 1º, acerca do calculo da 

contadoria datado de 22/11/2018, ref. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64863 Nr: 2178-97.2015.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 Intimação das partes para, querendo, manifestar no prazo comum de 15 

(quinze) dias - NCPC, art. 10, art. 477, § 1º, acerca do calculo da 

contadoria datado de 23/11/2018, ref. 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 59351 Nr: 85-64.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cordeiro da Cruz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I –, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de PENSÃO POR MORTE RURAL em favor de MARIA 

CORDEIRO DA CRUZ SILVA, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS implante-o e pague o correspondente a 1 

(um) salário-mínimo mensal e verbas trezenas, bem como CONDENAR o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a PAGAR as parcelas 

devidas e vencidas, corrigido monetariamente, a partir do vencimento de 

cada parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – 12/01/2015 – Lei n. 8.213/91, art. 74, II –, bem como os 

honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput – fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.As 

condenações impostas à Fazenda Pública de NATUREZA 

PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, para fins de correção monetária, no que se 

refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o 

art. 41-A na Lei n. 8.213/1991, e os juros de mora na forma prevista no 

art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, em conformidade com o fixado nos julgamentos pelo STF das 

ADIs n. 4.357/DF e n. 4.425/DF, do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, 
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este analisado com repercussão geral reconhecida, assim como pelo STJ 

no REsp 1.495.146-MG, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97106 Nr: 67-38.2018.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Junior da Cunha, Cleidiane da Rocha Genelhu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Fortunato da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA 

- OAB:19474/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DECRETO O DIVÓRCIO de AILTON JUNIOR DA CUNHA e JULIANA 

FORTUNATO DA CUNHA - art. 269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I e art. 226, § 

6º, da CRFB/88.No que se refere à transação/acordo realizado, 

considerando que em havendo transação/acordo o exame do magistrado 

deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a 

efetiva transação, os transatores são titulares do direito que dispõem 

parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, RESOLVO MÉRITO e o HOMOLOGO - art. 269, III, do 

CPC/NCPC, art. 487, III, “b”.A mulher/esposa voltará/passará a usar o nome 

de solteira JULIANA FORTUNATO DA SILVA.Condeno a(s) parte(s) no 

pagamento das taxas, despesas e custas processuais, pro rata – 50% 

(cinquenta por cento) -, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º.Honorários 

advocatícios da forma pactuada com o patrono.Transitada em julgado 

expeça o competente mandado para averbação da sentença no Cartório 

de Registro Civil das Pessoas Naturais e do divórcio à margem do assento 

de casamento.A seguir, proceda com as baixas, anotações necessárias e 

arquive os autos.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99336 Nr: 1144-82.2018.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WVGdP, MCDdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica 

Rainha da Paz - Fcarp - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DECRETO O DIVÓRCIO de MARIA COSTA DIAS DE PAULA e WESLEY 

VAGNER GERMANO DE PAULA - art. 269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I e art. 

226, § 6º, da CRFB/88.No que se refere à transação/acordo realizado, 

considerando que em havendo transação/acordo o exame do magistrado 

deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a 

efetiva transação, os transatores são titulares do direito que dispõem 

parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, RESOLVO MÉRITO e o HOMOLOGO - art. 269, III, do 

CPC/NCPC, art. 487, III, “b”.Condeno a(s) parte(s) no pagamento das taxas, 

despesas e custas processuais, pro rata – 50% (cinquenta por cento) -, 

cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º.Honorários sucumbenciais na 

forma pactuada com o patrono.Transitada em julgado expeça o 

competente mandado para averbação da sentença no Cartório de Registro 

Civil das Pessoas Naturais e do divórcio à margem do assento de 

casamento.A seguir, proceda com as baixas, anotações necessárias e 

arquive os autos.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98289 Nr: 694-42.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Moreira de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:MT/ 16655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014.

Após pesquisar profissional na região do Estado para a realização da 

perícia médica, foi nomeado o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico 

inscrito no CRM-MT n. 1958, para realização da perícia médica, tendo 

fixado/arbitrado honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).

No entanto, o perito nomeado discordou do valor dos honorários periciais 

e requereu sua majoração para R$ 600,00 (seiscentos reais).

Isso posto e considerando que quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça o juiz, após o 

trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que 

promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas 

processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular, 

assim como que as partes serão intimadas da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o 

que o juiz arbitrará o valor - NCPC, arts. 95, §§ e 465, § 3º -, DETERMINO 

que dê vista às partes para, querendo, manifestar-se, retornando-me para 

análise e arbitramento, com a manifestação das partes ou transcorrido o 

prazo in albis.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54247 Nr: 1621-81.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Abraão de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada por JOSÉ ABRÃO DE ARAÚJO em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, em que foi juntada 

petição do Instituto requerido, informando que apesar de não ser possível 

requerer a aposentadoria por invalidez é necessário o agendamento de 

perícia médica para a avaliação administrativa do instituto e requereu a 

extinção do feito sem resolução de mérito.

Isso posto, DETERMINO a intimação da parte requerente, através de 

seu(s) advogado(s)/defensor público, para se manifestar no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias sobre a alegação da parte ré, proceder com o 

requerimento administrativo e/ou provar que já o fez, sob pena de extinção 

do processo sem resolução de mérito.
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 Decorrido o prazo in albis, certifique e me volte concluso.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56787 Nr: 1405-86.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Ferreira Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ihanco Moreira Carvalho - 

OAB:MT/ 16.683, Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:MT - 

6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Isso posto, por não haver manifestação contra o profissional 

nomeado ou eventual suspeição, assim como porque deixou de justificar 

adequadamente a modificação, fazendo-o com base em realidade diversa 

da encontrada na Comarca de Araputanga-MT, INDEFIRO o pedido de 

readequação de honorários arbitrados e MANTENHO o valor de R$ 500,00 

(quinhentos reis).Decorrido o prazo sem recurso contra a decisão, 

DETERMINO que providencie o cadastramento no Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal (AJG/CJF) e realize o 

necessário para pagamento.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98376 Nr: 750-75.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLFdSS, MCFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, PAULA REGINA CARDOSO - OAB:15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .In limine, esclareço que as partes podem, de comum acordo, 

escolher o perito, indicando-o mediante requerimento nas hipóteses do 

NCPC, art. 471, I e II e §§, contudo nada há nos autos sobre o desejo delas 

se utilizarem da previsão legal de perícia consensual. Consequentemente, 

após pesquisar profissional na região do Estado para a realização da 

perícia médica, nomeio o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico 

inscrito no CRM-MT n. 1958,(...) Diante disso, DETERMINO que:a) intime o 

perito, com as advertências legais – CPC, art. 145, § 3º, art. 146/NCPC, art. 

156, § 5º, art. 157 -, para que tenha ciência do encargo que lhe fora 

conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 

assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias – CPC, 

art. 422/NCPC, art. 466 -, assim como a fim de que apresente contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais – NCPC, art. 465, § 2º, III -, agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias;b) intime as partes, através dos seus advogados constituídos 

nos autos, para que, caso não tenham feito, dentro de 15 (quinze) dias 

contados da intimação do despacho de nomeação do perito, arguirem o 

impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicarem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos – CPC, art. 421, § 1º, I e 

II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57183 Nr: 1667-36.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adair Cardoso de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 

para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do 

CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados pela parte autora apenas para DECLARAR o direito ao 

benefício de prestação continuada de AUXÍLIO-DOENÇA em favor de 

ADAIR CARDOSO DE SIQUEIRA; DEFERIR a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da 

TUTELA/ CONCEDER a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA na sentença e 

DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

implante-o no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da intimação da 

sentença e pague o correspondente ao previsto em lei, ou seja, “(…) O 

auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente de trabalho, consistirá 

numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário de benefício (...)” - Lei n. 8.213/91, art.61 -, sob pena da fixação de 

multa cominatória diária/astreinte e a adoção de providências no sentido 

de futura aplicação das medidas penais cabíveis, já que o Superior 

Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido da 

possibilidade de funcionário público ser sujeito ativo do crime de 

desobediência, quando destinatário de ordem judicial - REsp 1173226/RO – 

Relator(a) Ministro GILSON DIPP - Órgão Julgador QUINTA TURMA - Data 

do Julgamento 17/03/2011 - Data da Publicação/Fonte DJe 04/04/2011 -, 

bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, corrigido monetariamente, 

a partir do vencimento de cada parcela/prestação, e juros de mora, a 

contar do requerimento administrativo – Lei n. 8.213/91, art. 60, § 1º –, 

bem como os honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput - fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação 

desta sentença, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 103907 Nr: 3192-14.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Manoel da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas razões e porque ausentes os requisitos do art. 273 e ss. do 

CPC/NCPC, art. 300 e ss., INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA.A regra é a designação de audiência de conciliação 

ou de mediação, a qual seria realizada pelo conciliador ou mediador da 

Comarca, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado 

o requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, 

art. 334 e §§ - e intimado o autor na pessoa do seu advogado, para a 

audiência.Ocorre que através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 

01/2016, de 31/3/2016, a Advocacia-Geral da União/Procuradoria foi 

expressa pelo não agendamento de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS e demais autarquias federais, pois manifestou não ter 

interesse na composição consensual por meio de audiência prevista no 

NCPC, art. 334 e § 5º, parte final.Isso posto, deixo de designar essa 

audiência de conciliação ou de mediação – NCPC, art. 334, § 4º – e 

DETERMINO que cite o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante 

o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 – para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 –, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. –, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55257 Nr: 121-43.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: João Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, em que foram julgados procedentes os pedidos da inicial 

e, em razão do falecimento da parte autora, foi REQUERIDO a 

HABILITAÇÃO de herdeiros.

Intimado, o Instituto requerido se manifestou contrário à habilitação de 

Natalina de Jesus Vicente, por falta de comprovação nos autos da união 

estável.

Isso posto, DETERMINO a intimação da parte requerente, através de 

seu(s) advogado(s)/defensor público, para se manifestar no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias sobre a alegação da parte adversa e, 

querendo, apresentar provas da referida união estável e/ou indicar meios 

para que sejam produzidas.

 Decorrido o prazo in albis, certifique e me volte concluso para decidir em 

prosseguimento.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 28151 Nr: 1584-25.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDdF, HdFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se ratificam as provas já produzidas, ou se 

desejam nova produção de prova, especificando-as e justificando 

objetivamente – NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, 

em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou ainda se 

objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, porque entendem que 

não há necessidade de produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, 

hipótese está em que o processo deverá retornar concluso para sentença 

– código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23956 Nr: 2698-67.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Marques de Queiróz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA - CPC, art. 730 e ss. c/c art. 475-I/NCPC, art. 497 e ss. 

c/c art. 513 e ss. c/c art. 534 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), em que foi informado pelo COREJ/IT a realização dos 

depósitos em relação aos honorários sucumbenciais.

Contudo, verifico que o advogado, ora beneficiário, não informou os dados 

bancários necessários para que seja realizada a expedição do alvará 

judicial de levantamento e o pagamento.

Isso posto, DETERMINO que o intime, via Dje, para que regularize a 

pendência de informações bancárias.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24705 Nr: 739-27.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adiodete Bispa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Isto posto, EXTINGO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

NCPC, art. 485, IV e X c/c art. 313, §2°, II.Condeno a parte autora no 

pagamento das taxas, despesas e custas processuais, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º –, contudo deixo de fazê-lo em relação aos 

honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não ocorreu a 

atuação desse profissional de forma resistida no caso.Após o trânsito em 

julgado, certifique.Nada requerido do trânsito em julgado, arquive os autos, 

sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 104495 Nr: 3456-31.2018.811.0038

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joao Pinheiro Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelmínio Arruda Salomé 

Neto - OAB:MT/ 9.869

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de JOÃO PINHEIRO NETO, vulgo 

“IVAN”, condenado pela prática do crime descrito/capitulado no 121, § 2º, I 

e IV, c/c art. 29, ambos do CP e pena imposta de 14 (quatorze) anos, e 

atualmente no regime de cumprimento de pena semiaberto.

 O Advogado do recuperando requereu autorização para que esse possa 

cumprir sua pena na Comarca de Jauru-MT, alegando em síntese que o 

recuperando residirá junto com seus filhos naquela cidade.

A representante do Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido.

O recuperando tem endereço indicado nos autos na Comarca de 

Jauru-MT, razão pela qual defiro o pedido e DETERMINO a remessa do 

processo para que nela possa dar continuidade ao cumprimento da sua 

pena, sendo prescindível a anuência do juízo destinatário para o envio 

porque atualmente no regime semiaberto e mediante monitoramente 

eletrônico.

Ademais, justificado porque os "autos de execução penal, mesmo na 

hipótese de regime aberto obtido através da progressão de regime, 

deverão ser remetidos à comarca em cujo território for permitido ao 

reeducando cumprir sua pena. Em nenhuma hipótese deverá ser 

deprecado o cumprimento de pena, mesmo em se tratando de curtos 

períodos, de sursis ou de pena restritiva de direitos" – CNGC-CGJ, art. 

1.547.

Em sendo necessário, valerá a decisão ALVARÁ DE 

AUTORIZAÇÃO/TRÂNSITO, devendo o recuperando se apresentar no 

local do destino no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Determino ainda que oficie ao Diretor do estebelecimento prisional local 

para que tenha ciência e faça as adequações quanto à tornozeleira 

eletrônica, atualizando o sistema de monitoramento, ficando a retirada do 

equipamento condicionada à decisão da colega magistrada que 
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jurisdiciona na Comarca de Jauru-MT, quem avaliará a situação de acordo 

com as peculiaridades do local.

Cumpra, expedindo o necessário com as homenagens, cautelas e baixas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52755 Nr: 99-19.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Francisco de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Tendo em vista o cancelamento do alvará expedido em favor da parte, 

EXPEÇO novo alvará de levantamento em favor da parte e em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63398 Nr: 1672-24.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Gomes Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

12/11/2018, na qual nomeou para realização da perícia médica, o Dr. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, para 

os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51846 Nr: 1739-91.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

Impugnação à Execução juntada às fls. De Ref. 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51789 Nr: 1678-36.2012.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalvina Siqueira Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da pte autora para, querendo, no prazo legal, apresentar 

Impugnação à Contestação protocolada tempestivamente, Ref. 6.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100554 Nr: 1689-55.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delza Barboza Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:15416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação d autora, para querendo, no prazo legal, apresentar 

Impugnação a Contestação, protocolada tempestivamente, Ref. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62938 Nr: 1493-90.2015.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bispo da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joelson Junior Bollotti - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Anselmo da Costa 

Prado - OAB:MT - 8486

 Intimação da parte autora para, querendo, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação, protocolado tempestivamente, 

fls., Ref. 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60753 Nr: 678-93.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magna Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

12/11/2018, na qual nomeou para realização da perícia médica, o Dr. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, para 

os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19764 Nr: 785-84.2008.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Maria de Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Kleber Rodrigues - 

OAB:MT - 15.876, Fabiano Giampietro Morales - OAB:MT - 11.207-B, 

Silvio José Columbano Monez - OAB:MT - 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para, querendo, manifestar no prazo comum de 15 

(quinze) dias - NCPC, art. 10, art. 477, § 1º, acerca do calculo da 

contadoria datado de 26/11/2018, ref. 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73617 Nr: 720-74.2017.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josieno Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:MT - 11.135, Lucio Junior Bueno Alves - OAB:MT - 15.733, Luiz 

Gonçalves de Seixas Filho - OAB:MT - 15.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

12/11/2018, ref. 18, na qual nomeou para realização da perícia médica, o 

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, 

para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68266 Nr: 1062-22.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marileis de Paula Mel de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 

19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

12/11/2018, na qual nomeou para realização da perícia médica, o Dr. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, para 

os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59199 Nr: 6-85.2015.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Mendes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669

 Intimação da parautora para, querendo, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação, protocolado tempestivamente, 

Ref. 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60973 Nr: 767-19.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Afonso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

12/11/2018, na qual nomeou para realização da perícia médica, o Dr. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, para 

os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75985 Nr: 1948-84.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzitania Lopes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:MT-12472, Liliane Assunção Beltramini - OAB:MT 21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

12/11/2018, na qual nomeou para realização da perícia médica, o Dr. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, para 

os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73216 Nr: 473-93.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdilene Gomes Morais do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

12/11/2018, ref. 22, na qual nomeou para realização da perícia médica, o 

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, 

para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78204 Nr: 3051-29.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Souza Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

12/11/2018, na qual nomeou para realização da perícia médica, o Dr. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, para 

os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73382 Nr: 580-40.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Carlos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 

19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

12/11/2018, ref. 22, na qual nomeou para realização da perícia médica, o 

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, 

para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102883 Nr: 2727-05.2018.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFeIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gianotti Amador Moraes 

Gomes - OAB:18216/O, Ricardo Neves Costa - OAB:MT - 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão do senhor meirinho juntada no dia 23/11/2018, ref. 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53905 Nr: 1270-11.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana de Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se acerca da Impugnação à 

Execução juntada as fls., Ref. 32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55863 Nr: 666-16.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silverio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, informar dados bancários 

para fins de expedição de alvará(s) de levantamento do(s) valore(s) 

depositado(s).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101347 Nr: 1988-32.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleisy Iara Correia Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lennon Souza e Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton de Almeida Marques - 

OAB:MT - 19732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DECRETO O DIVÓRCIO de CLEISY IARA CORREIA e LENNON SOUSA E 

LEITE - art. 269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I e art. 226, § 6º, da CRFB/88.No 

que se refere à transação/acordo realizado, considerando que em 

havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua 

validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, RESOLVO MÉRITO e o 

HOMOLOGO - art. 269, III, do CPC/NCPC, art. 487, III, 

“b”.Consequentemente, REVOGO a decisão de TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA LIMINAR outrora deferida e DETERMINO a 

expedição de ofício ao INDEA para desbloqueio/liberação da ficha de 

inscrição de bovinos outrora constrita.Não houve mudança no nome dos 

cônjuges com o matrimônio, portanto a mulher/esposa continua com seu 

nome de solteira.Condeno as partes/interessados no pagamento das 

taxas, despesas e custas processuais, pro rata – 50% (cinquenta por 

cento) -, isentando-os/dispensando do pagamento/adimplemento de 

eventual valor de custas, taxas e depesas processuais remanescentes, 

uma vez que transacionaram antes da sentença - NCPC, art. 90, § 3º -, 

salvo gastos com OJA.Honorários advocatícios da forma pactuada com o 

patrono.Transitada em julgado expeça o competente mandado para 

averbação da sentença no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais 

e do divórcio à margem do assento de casamento.A seguir, proceda com 

as baixas, anotações necessárias e arquive os autos.Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 103623 Nr: 3036-26.2018.811.0038

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YOdA, MSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669, Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade 

Católica Rainha da Paz - Fcarp - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO ESPECIAL DAS 

AÇÕES DE FAMÍLIA – NCPC, art. 693 e ss. c/c Lei n. 5.478/1968 c/c Lei n. 

8.069/90 - com pedido de ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA/ TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – CPC, art. 273 e ss./NCPC, art. 

300 e ss. c/c art. 695, caput -, ajuizada por MARCELO SANTOS DE 

ALMEIDA, em sua causa e representando Y. O. de A., em desfavor de 

DAMIAMA FERREIRA DE ALMEIDA.

Ocorre que a petição inicial não preenche os requisitos descrito no NCPC, 

art. 287, pois ausente da juntada de documentos indispensáveis diversos, 

entre os quais pesoais das partes e instrumento de mandato.

Isso posto, DETERMINO que intime o(a) patrono da parte requerente para 

que EMENDE/CORRIJA a situação processual no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento e extinção.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 18493 Nr: 1817-61.2007.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Olindo Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, INDEFIRO o pedido do impugnante e mantenho a 

suspensão da exigibilidade das taxas, custas e despesas do processo, 

bem como honorários advocatícios, nos termos da sentença, bem como 

DETERMINO que certifique o decurso dos prazos e seja dado o 

prosseguimento do necessário ao pagamento/adimplemento, fazendo-o 

através do sistema e-PrecWeb e com a remessa ao Exmo. Presidente do 

E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região - CF, art. 100 e CPC, art. 730, 

incisos I e II/NCPC, art. 535, § 3º.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50288 Nr: 61-41.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Penha de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, diante do 

reconhecimento pelo credor da procedência das alegações da parte 

adversa, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” –, e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS nessa IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO para o 

fim de decotar/excluir o excesso apontado de R$. 64.687,37 (sessenta e 

quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos) e 

homologar o débito R$. 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais), sendo R$. 

19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) para a parte autora e R$. 

1.100,00 (um mil e cem reais) em relação aos honorários sucumbenciais, 

com data base 10/2014.Condeno a parte impugnada – NCPC, art. 90, caput 

e art. 91, caput – no pagamento das taxas, custas e despesas do 

processo existentes, bem como honorários advocatícios de sucumbência 

fixados no mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença 

cobrada em excesso/proveito econômico obtido, considerando o grau de 

zelo do profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa previdenciária, o trabalho realizado pelo advogado e 

o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância da parte adversa 

– NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º.Após o trânsito 

em julgado, não sendo hipótese de remessa necessária/duplo grau 
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obrigatório – CPC, art. 745 e ss./NCPC, art. 496 e ss. (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23385 Nr: 2183-32.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Minervino Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO - RITO COMUM 

ORDINÁRIO –, ajuizada por MINERVINO BATISTA DE SOUZA em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), cujos pedidos são de concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, a condenação do Instituto 

requerido para que pague o benefício objeto da lide – PENSÃO POR 

MORTE – de trabalhador rural segurado especial.

No decorrer do processo a parte autora/requerente faleceu.

O advogado requereu a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta 

dias) para regularização e habilitação de herdeiros.

Concedido o prazo, o advogado quedou-se inerte, deixando o prazo 

transcorrer “in albis”.

O Instituto nacional do seguro social se manifestou requerendo a extinção 

do processo sem resolução de mérito.

O advogado da parte autora novamente requereu a concessão de prazo 

para habilitação dos herdeiros.

Isso posto, DEFIRO o pedido – ref. 13 – e concedo a SUSPENSÃO do 

processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, para que seja providenciada a 

habilitação dos herdeiros nos autos, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito – art. 313, § 2º, II.

Atendido ou decorrido o prazo in albis, certifique e me volte concluso.

Cumpra.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101785 Nr: 2191-91.2018.811.0038

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosinei Procope Vieira de 

Souza - OAB:MT - 23088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, a fim de evitar alegação da parte adversa nesse sentido e por 

estar na fase inicial do processo, bem como por verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos do NCPC, art. 319, apresentando 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

DETERMINO que intime a parte, através de seu advogado, para que 

EMENDE/COMPLETE a petição inicial, faça o aditamento subjetivo e inclua 

o(a) parte representado(a)/assistido(a), no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento e extinção – CPC, art. 284, caput e parágrafo único 

c/c CPC, art. 295, VI c/c CPC, art. 267, I/NCPC, art. 321, caput e parágrafo 

único c/c NCPC, art. 330, IV c/c NCPC, art. 485, I.Decorrido o prazo in albis, 

certifique e me volte concluso para sentença – código n. 36. 

Diversamente, para análise e eventual prosseguimento – código 

35.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60356 Nr: 504-84.2015.811.0038

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Mariani de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:MT - 14862

 (...) .É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas.Providenciado o cálculo de liquidação de pena com informações 

quanto ao término e provável data de benefício, tais como progressão de 

regime e livramento condicional, assim como fazendo-o pelo Sistema de 

Módulo de Gerenciamento de Pena – MGP, de utilização obrigatória – 

Provimento n. 19/2013, CNGC, art. 1.786 e Ofício Circular n. 

78/2017-Gab1-CGJ -, devidamente intimada, a defesa técnica nada 

requereu e (a) representante do Ministério Público, se manifestou, pela 

homologação, HOMOLOGO-O por decisão judicial para que produza seus 

efeitos legais, tendo como data prevista de progressão 10/9/2019.Sem 

prejuízo disso, DETERMINO que cumpra o disposto na Lei n. 7.210/84, art. 

41, XVI, art. 66, X e art. 107, § 2º, CNGC, art. 702, § 3º, e art. 1.787, caput 

e §§, uma vez que “relatórios emitidos pelo MGP serão válidos como 

atestado de pena a cumprir”, bem como Res. CNJ n. 113/2010, art. 5º e §§, 

especificamente “o agendamento da data do término do cumprimento da 

pena e das datas de implementação dos lapsos temporais para postulação 

dos benefícios previstos em lei, bem como o encaminhamento de duas 

cópias do cálculo ou seu extrato ao diretor do estabelecimento prisional, a 

primeira para ser entregue ao executado, servindo como atestado de pena 

a cumprir e a segunda para ser arquivada no prontuário do 

executado”.Cumpra expedindo o necessário, com URGÊNCIA.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101369 Nr: 2003-98.2018.811.0038

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VASdO, MVSdO, MSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 

19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO ESPECIAL DAS 

AÇÕES DE FAMÍLIA – NCPC, art. 693 e ss. -, ajuizada pelas partes em 

epígrafe, que iniciou seu trâmite na Comarca de São José dos Quatro 

Marcos-MT e, diante da alteração de endereço, foi declinada a 

competência para esta Comarca de Araputanga-MT, razão pela qual, 

DETERMINO que intime as partes para manifestarem em prosseguimento.

Cientifique a representante do Ministério Público, uma vez que verifico 

hipótese do art. 82 e ss. do CPC/NCPC art. 178 e ss., assim como porque 

há interesse de incapaz – NCPC, art. 698 -, em que há necessidade de 

atuação/intervenção do(a) representante do Ministério Público como fiscal 

da ordem jurídica, fazendo-o com a intimação pessoal por carga, remessa 

ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 

183, § 1º.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76649 Nr: 2291-80.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Vieira de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Soares Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311, Graciele Borges Maria - OAB:21.832, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO, tendo como partes as em epígrafe, 

em que a petição inicial aparenta preencher os requisitos essenciais – 

NCPC, art. 319 e ss. - e não verifico, por ora, ser o caso de improcedência 

liminar do pedido – NCPC, art. 332 e ss. -, razão pela qual DETERMINO que 

designe audiência de conciliação ou de mediação, a qual será realizada 

pelo conciliador ou mediador da Comarca, com antecedência mínima de 30 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 826 de 1025



(trinta) dias, devendo ser citado o requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência – NCPC, art. 334 e §§.

Intime o autor na pessoa do seu advogado, para a audiência, e advirta as 

partes que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.

O prazo de contestação será o disposto no art. 335 do NCPC.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70329 Nr: 2166-49.2016.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Ribeiro Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Marc Soares da 

Silva - OAB:19804/MT

 Pendendo os autos de julgamento pelo Egrégio Tribunal do Juri desta 

Comarca, DESIGNO para o dia 11 de dezembro de 2018, às 8h, quando 

será realizada o julgamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99571 Nr: 1247-89.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisabeth Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial na qual 

nomeou para realização da perícia médica, o Dr. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99110 Nr: 1049-52.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleoni Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:MT 20.135 - O, Jair Roberto Marques - OAB:MT - 8969 B, 

Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial na qual 

nomeou para realização da perícia médica, o Dr. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98990 Nr: 994-04.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrelina Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rafaela Caravieri dos 

Santos Pardin - OAB:21370/O, Luiz Pereira Pardin - OAB:4776-B/MT, 

Marcelo Luiz Pereira Pardin - OAB:MT 19.542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial na qual 

nomeou para realização da perícia médica, o Dr. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97617 Nr: 332-40.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial na qual 

nomeou para realização da perícia médica, o Dr. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96401 Nr: 3803-98.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucileia Oliveira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial na qual 

nomeou para realização da perícia médica, o Dr. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95532 Nr: 3417-68.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberico Quirino da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial na qual 

nomeou para realização da perícia médica, o Dr. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78727 Nr: 3305-02.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silene Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial na qual 

nomeou para realização da perícia médica, o Dr. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77326 Nr: 2658-07.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Teodoro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial na qual 

nomeou para realização da perícia médica, o Dr. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, para os devidos fins.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76408 Nr: 2163-60.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Dario Lima Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:MT - 20694, Laudison Moraes Coelho - OAB:MT/ 

19353, Najla Milena Castro da Silva - OAB:13630/MT, Rodolfo 

Marconi Amaral - OAB:MT/ 21464, Valeria Aparecida Solda de Lima 

- OAB:MT-9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial na qual 

nomeou para realização da perícia médica, o Dr. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74700 Nr: 1306-14.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Cristina Campos Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial na qual 

nomeou para realização da perícia médica, o Dr. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74226 Nr: 1069-77.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TTMM, Elizete Alves de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial na qual 

nomeou para realização da perícia médica, o Dr. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72544 Nr: 125-75.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Moises de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial na qual 

nomeou para realização da perícia médica, o Dr. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71045 Nr: 2637-65.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleny Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT, Giuseppe Zampieri - OAB:10603/MT, Robson dos 

Reis Silva - OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial na qual 

nomeou para realização da perícia médica, o Dr. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68996 Nr: 1380-05.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Pereira Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial na qual 

nomeou para realização da perícia médica, o Dr. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66408 Nr: 258-54.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Teixeira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial na qual 

nomeou para realização da perícia médica, o Dr. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63918 Nr: 1818-65.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial na qual 

nomeou para realização da perícia médica, o Dr. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67452 Nr: 686-36.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelcimar Motta Ambrozino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:MT-12472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:MT - 11.207-B, 

Liliane Assunção Beltramini - OAB:MT 21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

12/11/2018, na qual nomeou para realização da perícia médica, o Dr. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, para 

os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66948 Nr: 470-75.2016.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo do Monte da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Marcela Aparecida Cardoso - OAB:MT - 19356/O, 

Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

12/11/2018, na qual nomeou para realização da perícia médica, o Dr. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, para 

os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66416 Nr: 6591-31.2010.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edgar Araujo Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6072-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

12/11/2018, na qual nomeou para realização da perícia médica, o Dr. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, para 

os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100344 Nr: 1573-49.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

09/11/2018, na qual nomeou para realização da perícia médica, o Dr. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, para 

os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100344 Nr: 1573-49.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

09/11/2018, na qual nomeou para realização da perícia médica, o Dr. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, para 

os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67910 Nr: 894-20.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geronimo Cristino Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:15416/MT, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

13/11/2018, na qual nomeou para realização da perícia médica, o Dr. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, para 

os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76192 Nr: 2051-91.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rafaela Caravieri dos 

Santos Pardin - OAB:21370/O, Luiz Pereira Pardin - OAB:4776-B/MT, 

Marcelo Luiz Pereira Pardin - OAB:MT 19.542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

13/11/2018, na qual nomeou para realização da perícia médica, o Dr. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, para 

os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77752 Nr: 2858-14.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimar dos Santos Morão da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:MT-12472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

13/11/2018, na qual nomeou para realização da perícia médica, o Dr. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, para 

os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50604 Nr: 427-80.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Penha Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

13/11/2018, na qual nomeou para realização da perícia médica, o Dr. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, para 

os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53670 Nr: 1030-22.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem acerca do 

calculo elaborado pela contadoria judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99658 Nr: 1280-79.2018.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Pires Rangel, Vinicius Pinheiro 

Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Defensoria Pública - OAB:, Núcleo de 

Prática Jurídica da Faculdade Católica Rainha da Paz - Fcarp - OAB:, 

Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal apresentar alegações 

finais/memoriais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-32.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DORCELINA VAZ MAMEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 27 de novembro de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-32.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DORCELINA VAZ MAMEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 27 de novembro de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-41.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BORGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto pela 

Requerida. Diante disso, INTIMO a recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010248-35.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BENTO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN SILVIA CAMPOS MACHADO - ME (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS MOREIRA MACIEL OAB - MT0015392A-O (ADVOGADO(A))

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que decorreu o prazo in albis para a parte executada 

pagar voluntariamente os valores da condenação. Diante disso, INTIMO a 

parte executada para manifestação.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103683 Nr: 3067-46.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delta Lenear Santos de Salles Graça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - 

OAB:MT/ 16290, Ulysses Ribeiro - OAB:MT/ 5.464

 (...) Contudo, por tratar de solicitação realizada pela juíza deprecante, 

quem informou o não recebimento da denúncia ainda, de forma 

excepcional ao entendimento do magistrado subscrevente, CANCELO 

AUDIÊNCIA anteriormente designada e, consequentemente, REDESIGNO-A 

para o dia 12 de dezembro de 2018 (quarta-feira), às 17h.

Consequentemente, DETERMINO que intime/comunique o(a) representante 

do Ministério Público e, em sendo necessário, a(o) Defensor(a) Público(a) 

de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/93, 

art. 41, IV, LC n. 80/90, art. 128, I c/c CPP, art. 370, § 4º, incluído pela Lei 

n. 9.271, de 17.4.1996 c/c NCPC, arts. 180, caput, 183, § 1º e 186, § 1º.

A(s) testemunha(s) deverá(ão) ser intimada(s) para comparecer(em) à 

audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 67 da Lei n. 

9.099/95, bem como advertida(s) de que, deixando de comparecer sem 

motivo justificado, sujeitar-se-á à condução coercitiva, com auxílio de 

força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de multa prevista 

no CPP, bem como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de desobediência 

e ao pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 218, 219 e 458. 

(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102381 Nr: 2485-46.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delta Lenear Santos de Salles Graça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aulus Luiz Santos de Salles 

Graça - OAB:PR 70.444, Benedita Ivone Adorno - OAB:6391/MT, LUIZ 

EDUARDO BILIBIO PIVA - OAB:MT/ 16290, Ulysses Ribeiro - OAB:MT/ 

5.464

 (...) Contudo, por tratar de solicitação realizada pela juíza deprecante e de 

forma excepcional ao entendimento do magistrado subscrevente, 

CANCELO AUDIÊNCIA anteriormente designada e, consequentemente, 

REDESIGNO-A para o dia 12 de dezembro de 2018 (quarta-feira), às 16h.

Consequentemente, DETERMINO que intime/comunique o(a) representante 

do Ministério Público e, em sendo necessário, a(o) Defensor(a) Público(a) 

de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/93, 

art. 41, IV, LC n. 80/90, art. 128, I c/c CPP, art. 370, § 4º, incluído pela Lei 

n. 9.271, de 17.4.1996 c/c NCPC, arts. 180, caput, 183, § 1º e 186, § 1º.

Pleiteado o interrogatório e instruído com a denúncia ou queixa-crime e 

cópia do interrogatório policial – CNGC, art. 1.360 -, DETERMINO a 

intimação da parte ré, dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a 

presença se deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, 

ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço - 

CPP, art. 367 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) recolhido(s)/preso(s) 

na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º.(...)
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Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 12/2018 – DF - GABARITO PRELIMINAR - PROCESSO SELETIVO 

PARA CREDENCIAMENTO AO CADASTRO DE RESERVA DE 

CONCILIADORES PARA O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUSC – COMARCA DE ARENÁPOLIS

* O Edital n° 12/2018 – DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68053 Nr: 1602-38.2018.811.0026

AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TNDCDB, RSDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ARRUDA DE CARLI 

ESTEVES - OAB:15389/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

4. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil de 2015, JULGO O MÉRITO da demanda para julgar 

PROCEDENTE o pedido inaugural, de modo que DECRETO o divórcio do 

casal e HOMOLOGO os demais termos.Após o trânsito em julgado, 

EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil da 

Comarca de Arenápolis/MT, nos moldes determinados pelo artigo 29, § 1º, 

alínea “b”, da Lei nº 6.015/77, para que observe efetue com as anotações 

necessárias, registrando-se que a requerente manifestou desejo de 

utilizar o nome de solteira, qual seja, TATIANE NUNES DA COSTA. Dou 

esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro 

nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT, bem como a intimação das 

partes, nos termos do item 5.3.6 e 5.3.7 da CNGC/MT.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53174 Nr: 1320-68.2016.811.0026

AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBB

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de regulamentação de guarda e visitas ajuizada 

SOFIA BISPO BAIONI devidamente representada por sua genitora 

GRAZIELI BAIONI em face do genitor, ora executado, ENISON BISPO 

BARBOSA.

Aportam aos autos termo de celebração de acordo no qual o exequente 

desistiu do prosseguimento da execução dos presentes autos (fls. 

103/104).

2. A desistência do prosseguimento do processo, corolário do princípio da 

disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado pelo autor 

após o ajuizamento da demanda.

Compete à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação 

judicial, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente no 

artigo 5º, XXXV, da CRFB/88, mas para tanto, devem ser observados os 

requisitos da legislação.

Pois bem. Verifica-se que as partes anuíram pelo desinteresse no 

prosseguimento da ação, hipótese de extinção do feito, conforme disposto 

no VIII, do art. 485 do CPC.

3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Isento de custas e honorários.

Certificado o trânsito em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53237 Nr: 1370-94.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Grazieli Baioni, SBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENISON BISPO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:MT/10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de execução de alimentos ajuizada SOFIA BISPO 

BAIONI devidamente representada por sua genitora GRAZIELI BAIONI em 

face do genitor, ora executado, ENISON BISPO BARBOSA.

Aportam aos autos termo de celebração de acordo no qual o exequente 

desistiu do prosseguimento da execução dos presentes autos (fls. 37/38).

2. A desistência do prosseguimento do processo, corolário do princípio da 

disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado pelo autor 

após o ajuizamento da demanda.

Compete à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação 

judicial, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente no 

artigo 5º, XXXV, da CRFB/88, mas para tanto, devem ser observados os 

requisitos da legislação.

Pois bem. Verifica-se que as partes anuíram pelo desinteresse no 

prosseguimento da ação, hipótese de extinção do feito, conforme disposto 

no VIII, do art. 485 do CPC.

3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Isento de custas e honorários.

Certificado o trânsito em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

4. PROCEDA-SE COM A IMEDIATA SUSPENSÃO/DEVOLUÇÃO DA CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA COM FINALIDADE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA 

PAGAMENTO OU QUALQUER OUTRO ATO CONSTRITIVO/RESTRITIVO.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45492 Nr: 1263-21.2014.811.0026

AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdPdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Bento de Sales - OAB:.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:

Em cumprimento à sentença de fls.95-96vs, venho através deste, 

proceder a INTIMAÇÃO da parte autora para que informe o endereço 

atualizado da parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja 

possível realizar o estudo psicossocial determinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 16928 Nr: 547-04.2008.811.0026

A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Gosso Fessp/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Lito da Silva Daltro - 

OAB:2208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 
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OAB:

 3. Portanto, tendo em vista o que dispõe o artigo 1.035, §5º do Código de 

Processo Civil, SUSPENDO o trâmite processual destes autos até o 

julgamento do RE 1.089.282 – “controvérsia relativa à competência para 

processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o 

repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo 

regime estatutário, questão não abrangida pela ADI n. 3.395”. – TEMA 994 

do Supremo Tribunal Federal.AGUARDEM os autos em arquivo provisório, 

devendo a Secretaria tomar as providências cabíveis para os devidos 

lançamentos no SISTEMA APOLO.Cessada a condição suspensiva, 

TORNEM os autos imediatamente conclusos.Cientifiquem-se as partes.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 11564 Nr: 1-98.2006.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroindustrial Soares Junior Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN 

SANKHIK TULIO - OAB:11876-A /MT, Katiuscia dos Santos Lino - 

OAB:8.949/MT, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:MT/10186/O, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdeir de Queiroz Lima - 

OAB:11978-A/MT

 Isso posto, ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA e JULGO EXTINTO sem 

resolução de mérito a presente demanda, com fundamento no artigo 485, 

inciso IV do Código de Processo Civil.CONDENO o requerente ao 

pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS, bem como HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil, FIXO em 10% do valor atribuído à causa.Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVEM-SE os autos, mediante 

as baixas e cautelas de praxe.DECLARO esta sentença publicada com a 

entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 72695 Nr: 3881-94.2018.811.0026

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Souto Felisbino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 485, 

inciso I e IV do Novo Código de Processo Civil.Sem condenação em custas 

e honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.Às 

providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 11269 Nr: 1416-69.2005.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeir de Queiroz Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Laticínio Arenápolis - 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdeir de Queiroz Lima - 

OAB:11978-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O, Valdeir de Queiroz Lima - OAB:11978-A/MT

 (...) Pois bem, presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o 

acordo firmado entre as partes, que passa a fazer parte integrante da 

presente, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.Calhar registrar 

que diante do acordo firmado, a impugnação ao cumprimento de sentença 

restou prejudicada.Tendo em vista os valores que se encontram 

vinculados aos autos, proceda-se com sua transferência na forma 

requerida pela parte devedora, se necessário, INTIME-A para informar os 

dados da conta bancária.Transmita-se, via malote digital, o alvará de 

liberação para o Sistema de depósitos Judiciais. Após, junte-se.Nos 

termos do artigo 450, §3º, inserido pelo Provimento n. 41/2016-CGJ, 

cientifique-se o credor, por qualquer meio de comunicação, para que tome 

ciência da liberação efetuada.Por conseguinte, INTIME-SE o exequente 

Valdeir Queiroz Lima para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

cumprimento da obrigação assumida, postulando pela extinção do feito ou 

manifestar no que entender de direito, sob pena de presumir-se a quitação 

do acordo. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 13732 Nr: 2111-86.2006.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroindustrial Soares Junior Ltda, Carlos 

Eduardo Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, ERNESTO PEREIRA BORGES - OAB:, 

Fábio Souza Ponce - OAB:9202/MT, Glauco de Góes Guitti - 

OAB:10.320-B-MT, Italo Domicio Borba - OAB:5.208/MT, Lázaro José 

Gomes Júnior - OAB:8194-A/MT, LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, 

Sofia Alexandra Mascarenhas - OAB:7102-B/MT, thomaz henrique 

rodrigues de carvalho - OAB:12476, Viviane Califani Merino 

Lapinski - OAB:6373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdeir de Queiroz Lima - 

OAB:11978-A/MT

 Vistos.

1. Retifique-se a autuação, fazendo-se constar que o processo 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, tendo como 

EXEQUENTE BANCO SAFRA S.A e executado AGRO INDUSTRIA SOARES 

JUNIOR LTDA e CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA.

2. Em seguida, INTIME-SE os executados pessoalmente e através de 

seu(sua) patrono(a) constituído(a) nos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de incidência de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do mesmo, consoante 

disposto no art. 523, §1º, do CPC.

3. Se decorrido o prazo acima sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

10% (dez por cento).

4. Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa 

prevista incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

5. Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (art. 523, § 3º, CPC).

6. Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS 

para as deliberações pertinentes.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22577 Nr: 1095-24.2011.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anizia Caitana Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Ciente do retorno dos autos e acórdão exarado pelos 

magistrados do E. Tribunal Regional Federal da 1ª. Região.2. Considerando 

que a requerente juntou aos autos o comprovante do protocolo do 
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requerimento administrativo, o que ocorreu em 17.08.2018, bem como que 

a requerente tem acesso a decisão administrativa aguardada, seja pelo 

Sistema ou pessoalmente na Agência Previdenciária, INTIME-SE a parte 

autora, através do seu advogado constituído nos autos, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do beneficio previdenciário 

pleiteado.3. Calha dizer, conforme entendimento consolidado pelo Superior 

Tribunal de Justiça tem-se que oportunizar a parte autora prazo para 

proceder com o pedido administrativo, bem como há prazo para o Instituto 

proferir sua decisão, não cabendo, necessariamente, ao Poder Judiciário 

intermediar com o fim de intimar o Instituto requerido para apresentar nos 

autos sua decisão quanto ao pedido administrativo. Registra-se que a 

parte beneficiária tem acesso a tal decisão assim que proferida, devendo 

somente recorrer aos autos caso haja resistência do requerido em decidir 

quanto ao requerimento do benefício.(...) 5. Sem prejuízo desta decisão e 

porque ainda físico o processo, DETERMINO que seja 

digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento ser realizado no 

Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE as partes disso 

e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do 

interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos documentos 

originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da 

CNGC).CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41818 Nr: 2043-29.2012.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lopes da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12.809/MS, José Henrique da Silva Vigo - OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CERTIFIQUE-SE o cumprimento do item 2, alínea b, da decisão proferida 

a fl. 53, bem como o possível decurso de prazo.

2. Em seguida, INTIME-SE pessoalmente o exequente e na pessoa de seu 

patrono para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se quantos aos 

rumos do cumprimento de sentença, apresentando cálculo atualizado da 

dívida, sob pena de extinção.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41443 Nr: 1635-38.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Di Domenico & Di Domenico Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE o exequente pessoalmente e na pessoa de seu advogado 

para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do 

interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, 

efetuando o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, nos termos do 

PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 2. Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

3. Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 4. Em seguida, cumpra-se a decisão proferida as fls. 56/57.

5. Diversamente, certifique-se e tornem-me os autos conclusos para 

sentença – Código 36.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40981 Nr: 1026-55.2012.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:11.340-A

 Vistos.

1. INTIME-SE o executado pessoalmente e através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do débito, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do mesmo, consoante disposto no art. 523, §1º, do 

CPC.

2. Se decorrido o prazo acima sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

10% (dez por cento).

3. Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa 

prevista incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

4. Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (art. 523, § 3º, CPC).

5. Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS 

para as deliberações pertinentes.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

As providências.

Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67577 Nr: 1388-47.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRNN, WNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pleito ministerial (fls. 107/108).

2. Para compreensão e melhor análise do feito, faz-se necessário a 

juntada do termo de acordo complementar mencionado no item “3” às fls. 

104/105.

3. Portanto, INTIMEM-SE ambas as partes para junte aos autos aludido 

termo de acordo complementar no prazo de 10 (dez) dias.

4. Após, OPORTUNIZE-SE vistas ao Ministério Público para manifestação 

no prazo de 10 (dez) dias.

5. Por último, TORNEM os autos conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60787 Nr: 2781-41.2017.811.0026

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindalva de Souza Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izidora de Souza Alves, Jose Flauzino Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Ademais, os efeitos desta sentença de qualquer forma não poderiam 

afetar terceiros (CPC, art. 506). Apenas depois de obter, pelas vias 

ordinárias, a reversão do registro dos imóveis para o patrimônio do casal, 

poderão as partes pedir que tais bens sejam sobrepartilhados (CPC, art. 

669, II e III do CPC).10. Apenas os direitos no imóvel incidente (posse, 

usufruto, uso etc...) devem ser incorporados à parte.11. Deste modo, 
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JULGO (art. 487, I, do CPC), por sentença, para que produza seus efeitos 

legais, a partilha constante na exordial, destes autos de Arrolamento n.º 

2781-41.2017.811.0026, do bem deixado por LINDALVA DE SOUZA 

ALVES, com fundamento no que dispõe o artigo 659, §1º, do Código de 

Processo Civil, adjudicando à filha eventuais direitos existentes sobre o 

bem imóvel descritos descrito na exordial, em face da mesma ser a única 

herdeira conhecida, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros.12. Anoto que eventuais direitos de propriedade sobre tal bem, 

comprovado documentalmente, caso não haja concordância da parte, 

poderá ser discutido em ação autônoma de cunho possessório.13. ISENTO 

de custas e honorários advocatícios, eis que a autora é beneficiária da 

justiça gratuita.14. Transitada em julgado, LAVRA-SE o FORMAL DE 

PARTILHA/CARTA DE ADJUDICAÇÃO, com as devidas cautelas legais, em 

seguida, EXPEÇA-SE o ALVARÁ referente ao bem e à renda por ele 

abrangido (se for o caso), INTIMANDO-SE o fisco para lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura 

incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2º 

do art. 662 (art. 659, § 2º, do CPC).15. Após, nada mais requerido, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.As providencias.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51871 Nr: 560-22.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIVALDO LOBATO DOS SANTOS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76.696, Rubens Gaspar Serra - OAB:119.859

 Ante o exposto julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos 

na inicial, e o faço com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, para declarar a inexistência do débito relacionado 

aos contratos nº GSM011082186342 e nº GSM011083655355, ambos 

referentes ao valor de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos), 

bem como para condenar a requerida:a) ao pagamento em favor do autor, 

a título de danos morais, do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a serem 

atualizados pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais.b) ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 82 e 85, § 2º, e incisos do NCPC.Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, o que deverá ser previamente certificado nos autos, e 

decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora 

expressando o desejo de executá-la, os autos serão arquivados (CNGC, 

art. 1.006).DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na 

Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54651 Nr: 2434-42.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdM-SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSS, EdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO o requerimento retro, uma porque o comprovante/extrato da 

restrição pelo Sistema Renajud foi anexado as págs. 122/123, duas 

porque a busca de veículos pelo Sistema restou frutífera, sendo restrito 

02 veículos, devendo o exequente manifestar-se quanto aos rumos da 

execução, observando a decisão proferida a ref.: 34.

2. CUMPRA-SE conforme determinado a ref.: 34.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47875 Nr: 763-18.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olíria Costa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cifra, Banco Itau BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:14992-A, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:13116

 VISTOS.

 I. INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 10 (dez) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

II. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52787 Nr: 1009-77.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Arrais Inácio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu Fernandes - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:3594

 Ante o exposto julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos 

na inicial, e o faço com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, para declarar a inexistência de relação jurídica e por 

consequência do débito relacionado aos contratos de nº 

00000000000004001978 – no valor de R$ 48.035,55 e nº 

0000000000000400161 – no valor de R$ 43.876,49 , bem como para 

condenar o requerido:a) ao pagamento em favor da autora, a título de 

danos morais, do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem 

atualizados pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais.b) ao pagamento das 

custas e despesas processuais.Deixo de condenar o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, vez que a autora foi assistida pela 

Defensoria Pública.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser 

previamente certificado nos autos, e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados (CNGC, art. 1.006).DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-53.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 
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Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010180-53.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

22.637,63 POLO ATIVO: Nome: ELIAS BERNARDO SOUZA Endereço: 

Avenida SESQUICENTENARIO, 179, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S.A Endereço: Rua BARAO DE 

MELGACO, 3209, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3209, CENTRO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78020-902 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, COBRANÇA 

INDEVIDA DE LIGAÇÕES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTES REQUERENTE, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 27 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-53.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010180-53.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

22.637,63 POLO ATIVO: Nome: ELIAS BERNARDO SOUZA Endereço: 

Avenida SESQUICENTENARIO, 179, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S.A Endereço: Rua BARAO DE 

MELGACO, 3209, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3209, CENTRO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78020-902 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, COBRANÇA 

INDEVIDA DE LIGAÇÕES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 27 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-19.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000367-19.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: NILZA COELHO Endereço: Rua Presidente 

Juscelino Kubitschek, sn, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 27 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-19.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000367-19.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: NILZA COELHO Endereço: Rua Presidente 

Juscelino Kubitschek, sn, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 27 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-08.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE SEBASTIAO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000122-08.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: JORGE SEBASTIAO DE MORAIS Endereço: 

Oscar Josetti de Barros, SN, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 
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TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 27 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-08.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE SEBASTIAO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000122-08.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: JORGE SEBASTIAO DE MORAIS Endereço: 

Oscar Josetti de Barros, SN, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 27 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-26.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000276-26.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.092,54 POLO ATIVO: Nome: BENEDITA VIEIRA DA SILVA Endereço: 

avenida dom pedro, sn, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL 

DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 27 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-26.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000276-26.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.092,54 POLO ATIVO: Nome: BENEDITA VIEIRA DA SILVA Endereço: 

avenida dom pedro, sn, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL 

DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 27 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-47.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FLORIPES REGIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000391-47.2018.8.11.0026 Valor da causa: 0,00 

POLO ATIVO: Nome: ELIAS FLORIPES REGIS Endereço: minas gerais, ind, 

NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 1905, - 

ATÉ 1745/1746, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-300 ESPÉCIE: 

[COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 
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constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 27 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-47.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FLORIPES REGIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000391-47.2018.8.11.0026 Valor da causa: 0,00 

POLO ATIVO: Nome: ELIAS FLORIPES REGIS Endereço: minas gerais, ind, 

NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 1905, - 

ATÉ 1745/1746, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-300 ESPÉCIE: 

[COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 27 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-22.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELICIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000134-22.2018.8.11.0026 Valor da causa: 0,00 

POLO ATIVO: Nome: JOSE FELICIANO DA SILVA Endereço: Geraldo F. 

Benevides, 582, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 27 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-22.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELICIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000134-22.2018.8.11.0026 Valor da causa: 0,00 

POLO ATIVO: Nome: JOSE FELICIANO DA SILVA Endereço: Geraldo F. 

Benevides, 582, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 27 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000156-80.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GEDALIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA ESPIRITO SANTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000156-80.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.000,00 POLO ATIVO: Nome: GEDALIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 

ESPIRITO SANTO Endereço: Rua Sem Denominação, s/nº, sn, Planalto 

Diamante, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP Endereço: RUA 

PADRE DOMINGOS GIOVANINI, 276, PARQUE TAQUARAL, CAMPINAS - 

SP - CEP: 13087-310 Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 27 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 
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Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000156-80.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GEDALIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA ESPIRITO SANTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000156-80.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.000,00 POLO ATIVO: Nome: GEDALIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 

ESPIRITO SANTO Endereço: Rua Sem Denominação, s/nº, sn, Planalto 

Diamante, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP Endereço: RUA 

PADRE DOMINGOS GIOVANINI, 276, PARQUE TAQUARAL, CAMPINAS - 

SP - CEP: 13087-310 Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 27 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-09.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000260-09.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

37.480,00 POLO ATIVO: Nome: ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA 

Endereço: Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1440, Vila Nova, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Endereço: RUA BARÃO 

DE MELGAÇO, 2713, - DE 1747/1748 A 3269/3270, CENTRO SUL, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78020-800 ESPÉCIE: [PLANOS DE SAÚDE, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 27 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-09.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000260-09.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

37.480,00 POLO ATIVO: Nome: ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA 

Endereço: Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1440, Vila Nova, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Endereço: RUA BARÃO 

DE MELGAÇO, 2713, - DE 1747/1748 A 3269/3270, CENTRO SUL, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78020-800 ESPÉCIE: [PLANOS DE SAÚDE, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 27 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-33.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000142-33.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

11.600,00 POLO ATIVO: Nome: POLIANA VIEIRA DA SILVA Endereço: 

12,17, s/n, São Mateus, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE 

CRÉDITO LTDA Endereço: Avenida Francisco Wenceslau dos Anjos, 529, 

Centro, MONTE BELO - MG - CEP: 37115-000 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 
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Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 27 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-33.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000142-33.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

11.600,00 POLO ATIVO: Nome: POLIANA VIEIRA DA SILVA Endereço: 

12,17, s/n, São Mateus, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE 

CRÉDITO LTDA Endereço: Avenida Francisco Wenceslau dos Anjos, 529, 

Centro, MONTE BELO - MG - CEP: 37115-000 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 27 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010192-67.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN ROBERTO GARCIA PARPINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTI - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO LUIZ GAVA OAB - MT13024/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010192-67.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

7.888,00 POLO ATIVO: Nome: JONATAN ROBERTO GARCIA PARPINELLI 

Endereço: Rua PEDRO RODRIGUES DO NACIMENTO, 460, VILA NOVA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: MULTI - 

COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME Endereço: Estrada DO ESTACA, 

1301-E, FUNDOS, JARDIM AEROPORTO, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78300-000 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, através de seu 

patrono, para, querendo, apresente impugnação à contestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias. ARENÁPOLIS, 27 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-86.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

1000272-86.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 10.080,21 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DIVINO DE ALMEIDA 

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 55, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT 

- CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: TRAVESSA L, 1731, DOM BOSCO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-500 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos 

legais e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, 

conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado (art. 523 

de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 3.839,74 

(três mil, oitocentos e trinta e nove reias e setenta e quatro centavos). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação 

ao cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso do prazo 

para o pagamento do débito, independentemente de penhora ou nova 

intimação (Art. 525, do CPC). ARENÁPOLIS, 27 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-88.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

1000246-88.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 10.170,55 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSIANE DE 

OLIVEIRA NASCIMENTO Endereço: rua do comércio, 140, centro, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 3.400,17 (três mil, 
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quatrocentos reais e dezessete centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O 

prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença 

começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ARENÁPOLIS, 27 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-73.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DONIZETE PINTAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - MT22850/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS OTAVIO LOBO PAIVA RODRIGUES OAB - PA4670 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000204-73.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

37.480,00 POLO ATIVO: Nome: VALDIR DONIZETE PINTAR Endereço: AV. 

CASTELO BRANCO, 1383-E, JARDIM PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 

S.A. - CELPA Endereço: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, SN, KM 8,5, 

COQUEIRO, BELÉM - PA - CEP: 66823-010 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 27 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-73.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DONIZETE PINTAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - MT22850/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS OTAVIO LOBO PAIVA RODRIGUES OAB - PA4670 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000204-73.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

37.480,00 POLO ATIVO: Nome: VALDIR DONIZETE PINTAR Endereço: AV. 

CASTELO BRANCO, 1383-E, JARDIM PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 

S.A. - CELPA Endereço: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, SN, KM 8,5, 

COQUEIRO, BELÉM - PA - CEP: 66823-010 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 27 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-65.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JARDENIA FERNANDES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000448-65.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: JARDENIA FERNANDES DA COSTA 

Endereço: Rua Deputado Emanuel Pinheiro, s/nº, sn, bela vista, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, nxx, (LOT 

CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 27 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-65.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JARDENIA FERNANDES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000448-65.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: JARDENIA FERNANDES DA COSTA 

Endereço: Rua Deputado Emanuel Pinheiro, s/nº, sn, bela vista, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, nxx, (LOT 

CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 27 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 
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pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010248-03.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT0015085A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010248-03.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

31.520,00 POLO ATIVO: Nome: ELIZETE ROSA DA SILVA Endereço: Rua 

PADRE JOSÉ EUSTÁQUIO, 12, QUADRA 19, ARENAPOLIS, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: , 1300, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, CENTRO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 27 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010248-03.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT0015085A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010248-03.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

31.520,00 POLO ATIVO: Nome: ELIZETE ROSA DA SILVA Endereço: Rua 

PADRE JOSÉ EUSTÁQUIO, 12, QUADRA 19, ARENAPOLIS, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: , 1300, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, CENTRO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 27 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-73.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DONIZETE PINTAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - MT22850/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS OTAVIO LOBO PAIVA RODRIGUES OAB - PA4670 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000204-73.2017.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE BEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por VALDIR DONIZETE PINTAR em face de CENTRAIS 

ELETRICAS DO PARA S.A. – CELPA. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Inexistindo preliminares, 

passo a análise do mérito. Pleiteia a reclamante indenização por danos 

morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades 

de proteção ao crédito, em razão de um débito que não reconhece. No 

documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome 

da reclamante pela reclamada. A parte reclamada contestou o pedido 

alegando existência de contrato entre as partes, exercício regular de 

direito, e ausência de danos a serem indenizados. Por fim, requer a 

improcedência da ação. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Verifica-se que a requerida não anexou contrato, solicitação 

de ligação da unidade, ou outro documento que comprove a existência de 

contratação ou dos débitos cobrados, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão posta na inicial. Ademais a cobrança trata-se de 

débitos relativos a unidade consumidora no Estado do Pará, tendo o autor 

comprovado residir na cidade de Arenápolis-MT. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da reclamante para a 

referida contratação. A inserção do nome do reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Restando caracterizada a falha 

e a abusividade na prestação de seus serviços. Assim, não comprovada 

à legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo 

da negativação indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida 

que se impõe. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 
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20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao 

juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora foi impedida de 

adquirir produtos a prazo no comércio local, em razão da negativação 

realizada pela requerida, situação humilhante para qualquer cidadão que 

preza pelo bom nome. Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante 

da tentativa de solução administrativa, como protocolos ou reclamação 

junto ao PROCON, providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo 

quando da descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. 

Desta feita, considerando as situações acima mencionada, entendo que o 

valor a título de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda 

incapaz de gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 

(cem reais) por dia de descumprimento, a serem revertidos a favor da 

parte reclamante, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais, após 

devendo os autos retornarem conclusos para reanalise pelo(a) 

magistrado(a). - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos 

autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer 

meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________ VISTOS. HOMOLOGO o presente projeto de sentença 

para que surtem seus efeitos legais nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-65.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JARDENIA FERNANDES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

PROCESSO: 1000448-65.2018.8.11.0026 REQUERENTE: JARDENIA 

FERNANDES DA COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

SENTENÇA VISTOS. I - Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

caput da Lei 9099/95. II – Trata-se de pedido de desistência formulado pelo 

reclamante conforme id 16368266 . Conforme dispões o Enunciado nº 90 

do FONAJE, nos Juizados Especiais o pedido de desistência independe da 

anuência do autor, independente da fase na qual o processo se encontra. 

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do 

NCPC. Isento de custas. DECLARO esta sentença PUBLICADA com a 

entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. 

nº 42/2008/CGJ/MT. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências. 

Arenápolis/MT, 27 de novembro de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA 

JUÍZA DE DIREITO.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010248-03.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT0015085A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

SENTENÇA Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso 

o relatório. Fundamento e Decido. O Promovente, apesar de devidamente 

intimado, deixou de comparecer a sessão de conciliação designada por 

este juízo. É o que se extrai do termo de tentativa de conciliação constante 

dos autos (id nº 16665878). Dessa forma, considerando que a 

Promovente foi devidamente intimada, e constatando o seu não 

comparecimento, sem apresentar prévia justificativa de sua ausência, 

arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o presente 

feito sem a resolução de seu mérito. Ademais, considerando o permissivo 

constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 9.099/95 condeno o promovente ao 

pagamento das custas processuais. Certifique-se, oportunamente, o 

trânsito em julgado, anotando-se a extinção e arquivando-se os autos. 

Acaso haja recurso, e sendo ele tempestivo, intime-se a parte contrária, 

independentemente de conclusão, para apresentar as respectivas 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Publicada com a inserção no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Arenápolis/MT, 27 de novembro de 

2018. Marina Carlos França Juíza de Direito

Comarca de Aripuanâ
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Diretoria do Fórum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 19/2018-DF - Responderão no plantão durante o período de 

recesso, os seguintes servidores conforme tabela abaixo:

* A Portaria nº 19/2018-DF completa. encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Edital

EDITAL Nº. 18/2018-DF DA LISTA DEFINITIVA DOS JURADOS PARA O 

ANO DE 2018

A Doutora Daiane Marilyn Vaz, MMª. Juíza de Direito e Presidente do 

Tribunal do Júri da Comarca de Aripuanã - MT, na forma da lei etc. FAZ 

SABER, a todos uanto o presente Edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que neste Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã - MT, 

foram alistados para compor o Corpo de Jurados para a Sessão 

Extraordinária do Tribunal do Júri, designada para o dia 17 de dezembro de 

2018, nos termos do artigo 439 do Código de Processo Penal, os cidadãos 

abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para reuniões periódicas 

das Sessões de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Jurados Titulares

1. Eder Fernando de Lima Procópio 2. Altemar Girardi 3. Sonia Rodrigues 

da Costa 4. Luciana Cristina dos Santos Siqueira 5. Claudineia dos Santos 

6. Dionizio Krupinski 7. Geane Batista de Menezes 8. Alberto da Silva 

Aguetoni 9. Fabio Spina Moro Cape 10. Jefferson Carvalho Brandão 11. 

Regiane Strelow Royer 12. Kelly Alves Amaral 13. Fabio Cristóvão Locks 

14. Patrícia Miranda Arruda 15. Carmem Terezinha Ceolin 16. Fabiany 

Cristina Santi Morande Demeneck 17. Ângela Rosa Lara 18. Rosecler 

Bender 19. Glaucione Tetzner Tristão 20. Greice Ferreira Machado 21. 

Telma Regina Manoel Saraiva 22. Erondina de Almeida Lisboa 23. Adair 

Baldisserra 24. Roseli Oliveira de Mattos 25. Elisângela Martins Dutra

Jurados Suplentes 1. Conceição Aparecida de Souza Santana 2. Edilaine 

Pierre Neves 3. Mauricio de Oliveira Steinke 4. Marlene Alves de Carvalho 

5. Neri José da Silva 6. Mary Glayciane Gularte dos Santos 7. Agnaldo 

Coelho 8. Ingrit Verônica Hoffmann Lucas 9. Aparecida de Lima Procópio 

10. Clayton de Carvalho Esteves.

Todos brasileiros, maiores, capazes, residentes e domiciliados nesta 

cidade de Aripuanã/MT, sendo que em seguida foi determinado pela MM. 

Juiz a publicação do Edital em meios de comunicação local.

Eu, Carlos Alexandre Tiemann,que o digitei e assino. Aripuanã - MT, 27 de 

novembro de 2018. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito e Presidente 

do Tribunal do Júri

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80522 Nr: 5089-24.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA PEREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De mais a mais, o INSS é o maior litigante do País, considerando o número 

de processos em curso. Assim, inviável impor ao Judiciário a obrigação de 

atuar de maneira paralela, como porta de entrada para todo e qualquer 

pedido. Inviável, inclusive, porque a estrutura do Poder Judiciário da 

Comarca de Aripuanã não suporta a quantidade de demandas a que 

estaria submetida. Insta ressaltar que se trata de Vara Única, com 

pequeno número de servidores e apenas um Magistrado. É claro que o 

Poder Judiciário não ignora a situação das estradas que circundam a 

Comarca de Aripuanã. Entretanto, infelizmente, tal fator não é 

exclusividade deste Município. Transferir ao Poder Judiciário a enorme 

demanda absorvida pela Previdência implicaria na ineficiência e no colapso 

do sistema judiciário desta Comarca, gerando lentidão para a resolução 

dos processos – inclusive, previdenciários. Forçoso concluir, portanto, 

que a exigência do prévio requerimento administrativo importa, em 

verdade, em proteção ao direito do jurisdicionado em obter do Poder 

Judiciário respostas cada vez mais céleres às suas demandas. De mais a 

mais, apesar da parte requerente ressaltar o “alto custo” da viagem até às 

cidades vizinhas que abrigam agências do INSS, é notório que existe 

transporte, por ônibus, diariamente. Com efeito, para a Cidade de 

Colniza-MT, as passagens variam de R$ 53,00 (cinquenta e três reais) a 

R$ 57,00 (cinquenta e sete reais), sendo que o transporte é realizado por 

duas empresas: Viação Juína e TUT Transportes. Assim, com fundamento 

no acima exposto e na orientação da Suprema Corte firmada no RE nº. 

631.240/MG, determino que a parte autora seja intimada, por sua 

advogada, para que dê entrada no pedido administrativo em 30 dias, 

apresentando o comprovante no processo em igual prazo, sob pena de 

extinção.Uma vez comprovada a postulação administrativa, o INSS será 

intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira 

decisão administrativa. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74700 Nr: 1285-48.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CLAUDIO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de concessão de benefício assistencial proposta por 

Pedro Claudio Vieira em face de Instituto Nacional do Seguro Social.

A advogada do autor requereu a extinção do feito, em virtude do 

falecimento de seu cliente.

É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. IX do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando, em caso de morte da parte autora, a ação 

for considerada intransmissível.

 Com efeito, considerando tratar-se de ação na qual se pleiteava benefício 

assistencial em razão da incapacidade laboral e habitual do autor, que veio 

a óbito, não há falar-se em continuidade da demanda.

 DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. IX, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas, eis que defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem 

honorários, tendo em vista o motivo da extinção.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se o advogado da parte autora e a parte 

requerida. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Diligências necessárias.

Oportunamente, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56724 Nr: 500-91.2015.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Vistos.

Acolho a cota ministerial retro.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para que junte ao processo 

as certidões de nascimento dos 04 (quatro) filhos, no prazo de 05 (cinco) 
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dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62988 Nr: 2608-59.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEIXER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298

 Vistos etc.

 Após a análise dos autos, tendo em vista a justificativa apresentada pela 

defesa, qual seja a idade avançada do réu e a sua condição de saúde 

delicada, entendo razoável a substituição pleiteada, promovendo então a 

substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por 

prestação pecuniária, no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e 

quatro reais), em parcela única, no prazo de 30 (trinta) dias, além da 

interdição temporária de direitos prevista no art. 47, IV, do Código Penal.

 Assim, fixo as seguintes condições para cumprimento das penas 

restritivas de direitos, consistentes na proibição de frequentar 

determinados lugares, pelo período restante de pena imposta, qual seja, 3 

(três) anos:

 1) O sentenciado não poderá frequentar bares, boates, locais que 

explorem prostituição, locais onde exista venda de drogas ou congêneres;

 2) Fica o recuperando ciente de que o descumprimento injustificado das 

restrições impostas converterá a pena restritiva de direitos em privativa de 

liberdade.

 3) Como prestação pecuniária, o sentenciado deverá realizar o 

pagamento de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), no 

prazo de 30 (trinta) dias, em parcela única de, a ser depositada em Juízo, 

conforme Provimento nº 05/2015-CGJ, devendo o valor ser vinculado aos 

autos de código 56283, a qual será emitida Guia de Recolhimento, na 

Central de Administração desta Comarca, local em que a parte deverá 

comparecer para retirar a respectiva Guia de pagamento. Após o 

pagamento, o comprovante deverá ser apresentado pelo recuperando. 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80382 Nr: 5005-23.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE ROSA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIANE DE JESUS SANTOS COMÉRCIO DE 

MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS – ME, DERIANE DE JESUS DOS 

SANTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS ME, 

DERIANE DE JESUS SANTOS, RONNY VON DEMETRIO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO DE PAIVA - 

OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para que apresente os dados 

das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos como a 

marcação de urgente.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80241 Nr: 4911-75.2018.811.0088

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MIGUEL, MARINEIDE ZANETTE MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se os autores, por seu advogado, para que apresentem os dados 

das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justifiquem a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos como a 

marcação de urgente.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76313 Nr: 2335-12.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE OLIVEIRA, APARECIDA CORDEIRO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIANE DE JESUS SANTOS COMÉRCIO DE 

MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS – ME, SILVIA FERREIRA DAS 

FLORES, MANOEL BRITO DE LUCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se à advogada dos autores para que regularize sua representação 

processual em relação a Sra. Aparecida Cordeiro de Oliveira, eis que a 

procuração juntada ao processo está sem assinatura, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Sanada a irregularidade, à conclusão com a marcação de inicial.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53017 Nr: 1810-06.2013.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A redação do artigo 17 da Lei nº 10.259/01 não dispensa, no caso em tela, 

a citação da autarquia para que promova o cumprimento da sentença.

Destarte, cite-se o INSS nos termos do artigo 910 do Código de Processo 

Civil.

Em nada sendo requerido, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor - RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos artigo 910, §1º, do CPC e 100, § 3º da CF/88.

Oficie-se, ainda, à autarquia requerida, solicitando informações acerca da 

implantação do benefício em favor da Requerente, bem como para que 

informe seu número.

Proceda-se ao necessário.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73639 Nr: 608-18.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSR, SLSR, TDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO - 

OAB:14764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Tendo em vista o teor da certidão de ref. 33, redesigno a audiência 

designada no processo (ref.19) para o dia 25 de janeiro de 2019, às 

15h00min.

 Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.
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Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 75307 Nr: 1697-76.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RBMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Tendo em vista o teor da certidão de ref. 27, redesigno a audiência 

designada no processo (ref.10) para o dia 25 de janeiro de 2019, às 

15h30min.

 Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

Intimem-se as partes e o advogado da parte autora.

Ciência ao Ministério Público.

 Diligências necessárias.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64312 Nr: 3680-81.2016.811.0088

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA ESTEFANI QUEIROZ MIRANDA, ANDRE 

LUIS TESTE, ANTONIO DANIEL DE SOUZA SANTIAGO, MARIA JOSE DO 

NASCIMENTO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO LEMOS GIL - 

OAB:14933

 Vistos etc.

 Homologo a desistência da oitiva da testemunha Wanderlan Joenck, pela 

acusação.

No mais, considerando os depoimentos já tomados, bem como os 

interrogatórios realizados, dou por encerrada a instrução processual.

 Dê-se vista do processo às partes, para a apresentação das alegações 

finais, primeiramente ao Ministério Público e posteriormente à defesa dos 

réus, no prazo e na forma legal.

 Após, conclusos para sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63620 Nr: 3105-73.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8194-A-MT

 Defiro, ainda, a produção de prova documental, por meio dos documentos 

já apresentados pelas partes.CONCEDO o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para que as partes apresentem o rol de testemunhas (art. 357, §4º, 

CPC). Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de 

março de 2019, às 14h30min para inquirição das testemunhas arroladas 

pela parte autora. Desde já, determino a expedição de carta precatória 

para oitiva de testemunhas residentes em outras Comarcas. Justifico a 

data em razão da lotada pauta de audiências.Indefiro o pedido da parte 

autora concernente à colheita de seu próprio depoimento, eis que compete 

a outra parte requerê-lo (artigo 385, CPC). Intimem-se as partes, por seus 

advogados, com as advertências legais. Deverão os advogados se 

atentarem ao teor do disposto no artigo 455, CPC, quanto à produção da 

prova testemunhal. Intimem-se. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59723 Nr: 436-47.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUTAINE CESÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B, RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - 

OAB:21910/O - MT

 Vistos.

 1- Renove-se a intimação do advogado presente em audiência, para que 

regularize sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias.

2- Deixo por ora de homologar a desistência da oitiva da testemunha 

Anderson Soares de Barro, eis que foi arrolada pela defesa.

3- Proceda-se à retificação do nome do acusado no sistema processual 

informatizado, fazendo constar GUTAIME CESÁRIO.

4- Designo audiência em continuação para o dia 28 de março de 2019, às 

14 horas e 45 minuto Intimem-se as testemunhas que ainda não foram 

inquiridas.

 Intimem-se o acusado, consignando a necessidade de comparecer ao ato 

acompanhado de advogado, as testemunhas de acusação e defesa, ainda 

não inquiridas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68193 Nr: 2743-37.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER APARECIDO NODARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 AFASTO a preliminar arguida pela defesa e dou prosseguimento ao 

feito.No mais, designo audiência de instrução e julgamento/interrogatório 

para o dia 14 de março de 2019, às 14 horas e 30 minutos, oportunidade 

em que as testemunhas arroladas tempestivamente pelas partes serão 

ouvidas, sendo que o denunciado será interrogado ao término da 

instrução, depois de inquiridas todas as testemunhas, nos termos do 

artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que lhes seja possibilitado o 

efetivo exercício de autodefesa.Justifico a data em razão da lotada pauta 

de audiências deste juízo. Intimem-se o acusado, as testemunhas de 

acusação e defesa, bem como o advogado do réu.Ciência ao Ministério 

Público.Desde já, determino a expedição de carta precatória para oitiva de 

eventuais testemunhas residentes em outras Comarcas.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 65160 Nr: 529-73.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS AGUILAR LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, JULIANA PAES PEREIRA - OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de ref. 47, corrijo erro material constante 

da decisão de ref. 42. Onde consta "Designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12 de março de 2018, às 16 horas e 30 minutos. 

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências" leia-se " Designo 

a audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de março de 2019, às 
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16 horas e 30 minutos. Justifico a data em razão da lotada pauta de 

audiências".

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 38881 Nr: 1586-73.2010.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILDO BATISTA DALTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de processo de execução movido pelo Banco do Brasil S/A em 

desfavor de Arildo Batista Dalto.

Às fls. 47, foi determinada a citação do executado, não tendo esta sido 

efetivada.

A exequente requereu a expedição de ordem de penhora on line (fl.97).

Pois bem. Comungo do entendimento de que a constrição de bens/valores 

antes da citação somente pode ser determinada em situações 

excepcionalíssimas, quando ficar demonstrada a imprescindibilidade da 

medida cautelar em face de uma situação de tamanha gravidade.

 Não é outro o entendimento dos Tribunais:

STJ-0721048) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO 

ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO FISCAL. 

DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO BACEN 

JUD ANTES MESMODA CITAÇÃO DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 83/STJ. 1. Cuida-se de ação em que busca a recorrente 

desconstituir acórdão que não reconheceu a possibilidade de penhora de 

ativos financeiros pelo Bacen Jud antes da citação. 2. A jurisprudência do 

STJ é firme no sentido de que a penhora deve ser realizada 

concomitantemente à citação, e não antes desse ato processual. Portanto, 

ao contrário do que alega a parte recorrente, a norma não autoriza a 

efetivação da penhora antes da citação. 3. Dessume-se que o acórdão 

recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela 

qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio 

estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial 

pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo 

sentido da decisão recorrida". 4. Recurso Especial não provido. (Recurso 

Especial nº 1.649.522/PE (2017/0015268-0), 2ª Turma do STJ, Rel. Herman 

Benjamin. DJE 24.04.2017).

STJ-0719951) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO 

FISCAL. DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO 

BACEN JUD ANTESMESMO DA CITAÇÃO DA EXECUTADA.

 IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DE CUNHO CAUTELAR QUE DEVE SER 

REQUERIDA PELA EXEQUENTE. SÚMULA 83/STJ. ANÁLISE DO FUMUS 

BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. 

Busca o recorrente desconstituir acórdão que não reconheceu a 

possibilidade de penhora de ativos financeiros pelo Bacen Jud antes da 

citação. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a penhora 

deve ser realizada concomitantemente à citação, e não antes desse ato 

processual. Portanto, ao contrário do que alega a parte recorrente, a 

norma não autoriza a efetivação da penhora antes da citação. 3. 

Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual 

entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece 

prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na 

Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, 

quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 

recorrida. 4. Quanto à comprovação dos requisitos do periculum in mora e 

o fumus bonis iures, não cabe ao STJ analisá-la, pois requer a revisão de 

fatos e provas, o que é inviável ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A 

pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. 

Recurso Especial não provido. (Recurso Especial nº 1.643.283/PE 

(2016/0320669-7), 2ª Turma do STJ, Rel. Herman Benjamin. DJe 

20.04.2017).

TJMT-0065451) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO 

P/TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE ARRESTO "ON-LINE" POR MEIO DO 

SISTEMA BACEN JUD ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO - 

IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 653 DO CPC - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não esgotados os meios de citação, 

não há que se falar em arresto on-line. O artigo 653 do CPC autoriza o 

arresto procedido exclusivamente pelo Oficial de Justiça, no seu exercício 

profissional, quando não for encontrado o devedor, diferentemente do que 

ocorre com o arresto previsto pelos artigos 813 e 814 do CPC, pois tais 

medidas encontram-se elencadas dentre os procedimentos cautelares. 

(Agravo de Instrumento nº 0154467-03.2013.8.11.0000, 1ª Câmara Cível 

do TJMT, Rel. Sebastião Barbosa Farias. j. 15.07.2014, Publ. 21.07.2014).

 Nos casos como o presente, onde não resta demonstrada a existência de 

risco de inutilidade da medida ser efetivada após a citação, faz-se 

necessário primeiramente oportunizar ao devedor o pagamento, sob pena 

de violação de dois princípios constitucionais basilares: o contraditório e a 

ampla defesa.

Assim, INDEFIRO o pedido de penhora on line antes da citação.

Intime-se a exequente para que requeira o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

No mais, anote-se no sistema processual informatizado os nomes dos 

advogados Dr. Gustavo R. Góes Nicoladelli e Dra. Louise Rainer Pereira 

Gionédis, devendo as futuras intimações serem dirigidas a eles, sob pena 

de nulidade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58386 Nr: 1499-44.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE BOURSCHEID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Batista Filho - OAB:19793, 

RERISON RODRIGO BABORA - OAB:9578/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para apresentação de contrarrazões à 

apelação de ref. 56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60598 Nr: 882-50.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para apresentação de contrarrazões à 

apelação de ref. 44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58110 Nr: 1291-60.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES GAZOLA DE AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Bruno Martins Leão. - 

OAB:23752-0, RERISON RODRIGO BABORA - OAB:9578/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para apresentação de contrarrazões à 

apelação de ref. 59, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58385 Nr: 1498-59.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANTINO BOURSCHEID
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Bruno Martins Leão. - 

OAB:23752-0, RERISON RODRIGO BABORA - OAB:9578/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Itimação da parte Requerente para apresentação de contrarrazões à 

apelação de ref. 53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58945 Nr: 1818-12.2015.811.0088

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIMIR ANTONIO PICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para que tome ciência da sentença proferida 

nos autos, ref: 25.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-55.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787/O (ADVOGADO(A))

JULIANA PAES PEREIRA OAB - MT0022159A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAUCHO AGROPECUARIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010053-55.2017.8.11.0088. REQUERENTE: CANDIDO ALVES MOREIRA 

REQUERIDO: GAUCHO AGROPECUARIA LTDA - EPP Vistos. Tendo em 

vista que as partes pugnaram pela produção de prova testemunhal (id 

14151552 e 14146658), designo audiência de instrução para o dia 26 de 

fevereiro de 2019, às 17 horas e 30 minutos. CONCEDO o prazo comum 

de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem o rol de testemunhas 

(art. 357, §4º, CPC). Intimem-se as partes, por seus advogados, com as 

advertências legais. Devem os advogados se atentarem ao teor do 

disposto no artigo 455, CPC, quanto à produção da prova testemunhal. 

Cumpra-se. Diligências necessárias. Aripuanã, 30 de outubro de 2018. 

(assinada digitalmente) Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-55.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787/O (ADVOGADO(A))

JULIANA PAES PEREIRA OAB - MT0022159A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAUCHO AGROPECUARIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010053-55.2017.8.11.0088. REQUERENTE: CANDIDO ALVES MOREIRA 

REQUERIDO: GAUCHO AGROPECUARIA LTDA - EPP Vistos. Tendo em 

vista que as partes pugnaram pela produção de prova testemunhal (id 

14151552 e 14146658), designo audiência de instrução para o dia 26 de 

fevereiro de 2019, às 17 horas e 30 minutos. CONCEDO o prazo comum 

de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem o rol de testemunhas 

(art. 357, §4º, CPC). Intimem-se as partes, por seus advogados, com as 

advertências legais. Devem os advogados se atentarem ao teor do 

disposto no artigo 455, CPC, quanto à produção da prova testemunhal. 

Cumpra-se. Diligências necessárias. Aripuanã, 30 de outubro de 2018. 

(assinada digitalmente) Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-90.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CANIDE DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PAES PEREIRA OAB - MT0022159A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010083-90.2017.8.11.0088. REQUERENTE: FRANCISCO CANIDE DE 

BRITO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Tendo em vista que a 

parte autora pugnou pela produção de prova testemunhal (id 14151905), 

designo audiência de instrução para o dia 26 de fevereiro de 2019, às 18 

horas. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor apresente 

o rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC). Intimem-se as partes, por seus 

advogados, com as advertências legais. Deve a advogada do requerente 

se atentar ao teor do disposto no artigo 455, CPC, quanto à produção da 

prova testemunhal. Cumpra-se. Diligências necessárias. Aripuanã, 30 de 

outubro de 2018. (assinada digitalmente) Daiane Marilyn Vaz Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-13.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 05 de 

fevereiro de 2019, às 14horas, que realizar-se-á na sala de audiências de 

conciliação deste Juízo.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68402 Nr: 3280-94.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTIM DIAS FERREIRA, CLEBER DA SILVA, 

DANIEL DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMELIA ROSANA DE SOUZA 

- OAB:5729/B, FÁBIO RIBAS TERRA - OAB:7205, Odario Greque 

Ferraz - OAB:OAB/MT 4.170-B

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos 

arts. 312 e 313, I, ambos do CPP, INDEFIRO o novo pedido formulado pela 

defesa, devendo permanecer preso MARTIM DIAS FERREIRA, pelos 

próprios fundamentos lançados na decisão anteriormente 

prolatada.Ciência ao representante do Ministério Público acerca ao teor 

desta decisão e ainda, dê-se vista dos autos ao Parquet para 

manifestação sobre o teor da certidão contida à ref.: 72 deste 

feito.Intime-se pessoalmente o preso do teor desta decisão e a sua defesa 

por meio da publicação oficial. Quanto ao acusado Cléber da Silva, 

CERTIFIQUE o eventual cumprimento do mandado de prisão daquele 
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devidamente cadastrado, conforme certidão à ref.: 41.Cumpra-se, com 

URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de feito envolvendo réu preso, 

expedindo o adequado e, servindo a cópia desta decisão como 

mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56825 Nr: 608-84.2015.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/MT, RAFAEL GIL SILVA - OAB:20303/O

 Vistos etc.

 Inicialmente, em razão da ausência, na data de hoje, dos patronos 

anteriormente designados para atuarem na qualidade de defensores 

dativos do réu, REVOGO a nomeação dos advogados Dr. Arno e Dr. 

Rafael, e, ato contínuo, NOMEIO o advogado Dr. Tiago José Lipsch – 

OAB/MT 23383/0 para atuar no feito como defensor dativo, devendo o 

mesmo ser CADASTRADO no Apolo pela Secretaria do Juízo para fins de 

recebimento de intimações.

Declaro por encerrada a instrução processual e determino a abertura de 

vistas dos autos às partes no prazo legal e sucessivo de 05 (cinco) dias, 

primeiro ao representante do Ministério Público e, após pela Defesa para 

apresentações das alegações finais na forma de memoriais e, em seguida, 

voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Serve a presente decisão como 

(mandado/oficio/precatória).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62678 Nr: 2115-46.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Nunes de Assis Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, quanto a expedição de 

carta precatória endereçada ao Juízo da Comarca de Barra do Bugres/MT, 

com a finalidade de inquirir as testemunhas LOYSLAINE SILVA SANTOS e 

GILMAR SILVA DE ASSIS (ref. 106).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63495 Nr: 139-67.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, quanto a expedição de 

carta precatória endereçada ao Juízo da Comarca de Pedra Preta/MT, com 

a finalidade de inquirir a testemunha VALDECI DUQUES FEITOSA DA 

SILVA (ref. 117).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54289 Nr: 1038-70.2014.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEREMIAS SANTOS RODRIGUES, JOISY CRISTINA DOS 

SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKALLIBULL JÓIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SKALLIBULL JÓIAS, CNPJ: 

11643315000173. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 699,05 (Seiscentos e noventa e nove reais e 

cinco centavos), no prazo de 05 DIAS, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de ref. 17. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 389,21 para recolhimento da guia de custas e R$ 309,84 para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante, clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor correspondente. O sistema vai gerar um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral deste fórum , contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto ao protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo612, §5.º, 

da CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, SIDNEY PEREIRA, digitei.

Brasnorte, 26 de novembro de 2018

SIDNEY PEREIRA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66210 Nr: 1816-35.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, quanto a expedição de 

carta precatória endereçada ao Juízo da Comarca de Tangará da 

Serra/MT, com a finalidade de inquirir as testemunhas RAYANE COLTRO 

DO CARMO e ELIZANGELA COLTRO (ref. 88).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52425 Nr: 840-67.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT, BRASFRIGO - 

BRASNORTE FRIGORIFICO LTDA, JEREMIAS PRADO DOS SANTOS, 

QUEDIMA MARIA LOPES, FR PARTICIPAÇÕES LTDA, PAULO SERGIO 

FORMIGONI DE OLIVEIRA, JBS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aquiles Tadeu Guatemozim 

- OAB:OAB/SP 121.377, João Carlos Brito Rebello - OAB:OAB/MT 

6.024, Luciano Ramos Volk - OAB:OAB/RJ 128493, Silvio César dos 

Santos - OAB:B-7806

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, JBS S/A, na pessoa de seu 

advogado da parte dispositiva da decisão datada de 14/10/2018, a seguir 

transcrita: " (...)Observa-se, que no caso em concreto, a doação do bem 

imóvel (terreno doado pela prefeitura), objetivando a instalação de 

empreendimento (planta frigorífica), se deu a título de propriedade 

resolúvel – posteriormente repactuada em seus termos pelo TAC 

homologado por sentença – inexistindo, portanto a possibilidade de dano 

ao interesse jurídico dos acordantes desde que devidamente registrada na 

matrícula do imóvel visando a publicidade e eventual oposição das 

condições acordadas a terceiros, possibilitando também a retomada do 

imóvel e das acessões em favor do município de Brasnorte/MT em caso de 

inadimplemento.

 Posto isto, defiro o pedido fls.582/587, e determino a expedição de ofício 

ao Tabelião do Cartório de Registro de Imóveis (Primeiro Ofício da Comarca 
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de Brasnorte/MT), para que proceda a reversão do imóvel registrado na 

matrícula sob o número 1067 e acessões, devendo a requerente arcar 

com eventuais taxas e emolumentos, para que conste como proprietária a 

empresa JBS/SA, já qualificada nos autos, devendo ser averbada na 

supracitada matrícula o inteiro teor do TAC fls.546/552, cronograma de 

trabalho fls.562/577 e sentença homologatória fls.553/556. Ciência ao 

MPMT, Município de Brasnorte e JBS. PRI. Cumpra-se, servindo como 

ofício. (...)".

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39568 Nr: 1393-45.2017.811.0110

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO SILVESTRE FERREIRA, HOTEL E 

RESTAURANTE SILVESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HL CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR LEAL LOUREIRO - 

OAB:13702

 Procedo à intimação das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

informarem se os termos do acordo já foram cumpridos, bem como se a 

máquina arrestada já foi devolvida ao requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44070 Nr: 1605-32.2018.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIZETH FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY THEONILLIA LOPES - 

OAB:/GO 51.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC com 

autorização expressa na Ordem de Serviço nº 01/2016, encaminho a 

presente missiva para cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38597 Nr: 848-72.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUHEBER MEIRELES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZITA GONÇALVES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 Intimar Dr. Marcelo Batista de Farias para devolver os processos 38597, 

38598e 43698, os quais se encontra com carga desde o dia 29 de 

outubro.

MEIRE LUCIA DA SILVA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38598 Nr: 849-57.2017.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUHEBER MEIRELES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZITA GONÇALVES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Dr. Marcelo Batista de Farias para devolver os processos 38597, 

38598e 43698, os quais se encontra com carga desde o dia 29 de 

outubro.

MEIRE LUCIA DA SILVA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43698 Nr: 1457-21.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUHEBER MEIRELES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZITA GONÇALVES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Dr. Marcelo Batista de Farias para devolver os processos 38597, 

38598e 43698, os quais se encontra com carga desde o dia 29 de 

outubro.

MEIRE LUCIA DA SILVA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30336 Nr: 89-50.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Vistos.

Transcorrido o prazo da suspensão determinada à fl. 85, intime-se a parte 

exequente para, em 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito, bem 

como se manifestar acerca do pedido de liberação de valores formulado 

às fls. 73/78.

Após, volte-me para deliberar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37135 Nr: 713-94.2016.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY DE ANDRADE SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:/ MT 18603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123-PR

 Vistos.

Cumpra-se, integralmente, a determinação de folha 21.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31543 Nr: 1311-53.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE ANDRADE SOARES, CECÍLIO 

CARLOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:/ MT 18603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O, WILLIAN GONÇALVES LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:20511/O

 Vistos.

Decisão->Suspensão.

Primeiramente, desentranhe-se a petição de fl. 152, uma vez que é 

estranha ao feito. Devendo esta ser juntada ao processo a que 

corresponde.

DEFIRO o pedido de fls. 157/157-v, e determino a SUSPENSÃO do 

processo até a data de 27/12/2018, conforme previsão legal do art. 10º da 

Lei 13.340/2016.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 849 de 1025



Transcorrido o prazo, intime-se o exequente para se manifestar.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37024 Nr: 665-38.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS E COSMETICOS EIRELI-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHAN PORTO LIMA - OAB:/GO 

39.524, ROMEL MALHEIROS CORDEIRO - OAB:/GO 15.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na 

sentença, tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se 

as partes para que se manifestem sobre o interesse de produção de 

demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 

pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39202 Nr: 1203-82.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR GOMES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDIANE DA SILVA XAVIER - 

OAB:/MT 23.641

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista o pedido de fls. 66, bem como a nomeação da Dra. 

LEIDIANE DA SILVA XAVIER (OAB/MT n. 23641/O) para patrocinar o 

interesse do acusado, observa-se que no ato da nomeação, às fls. 51, 

não foram arbitrados os devidos honorários advocatícios.

Assim, fixo os honorários advocatícios no valor de 07 (sete) URH, nos 

termos da Tabela XIX da OAB/MT – Item 7.1, considerando que a causídica 

acompanhou o processo desde a apresentação de resposta à acusação 

até a audiência de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 

89 da Lei 9099/95; devendo ser custeado pelo Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, o escrivão deverá lavrar a competente certidão da dívida em 

favor da advogada nomeada com fulcro no art. 4º do Provimento n. 

9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40311 Nr: 1637-71.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELE SOUZA DE JESUS, DANIANY 

PEREIRA DA COSTA, LETICIA GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA CORREIA CAÇÃO 

BUENO - OAB:21369/MT, IANDRA SANTOS MORAIS - OAB:16051/O/MT, 

MARCELO BATISTA DE FARIA - OAB:/GO 48315

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Defiro a cota Ministerial de fl.175.

Considerando que as acusadas GRACIELE SOUZA DE JESUS e DANIANY 

PEREIRA DA COSTA encontram-se em local incerto ou não sabido, 

determino a intimação, via edital, acerca do édito condenatório de fls. 

158/169-v, nos termos do art. 392, VI do CPP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se,

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34117 Nr: 133-98.2015.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:PF-1526582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR JESUS BARBOZA - 

OAB:105.089 /SP

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Embargos à Execução opostos pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social em face de Maria dos Santos Ferreira, partes qualificadas 

nos autos.

Constata-se que no ingresso da demanda ainda não havia a informação 

sobre a implantação do benefício em favor da exequente.

Na decisão de folha 182/183, este Juízo determinou a intimação da 

embargante para implantar o benefício, a fim de que se pudesse aferir o 

termo final dos cálculos.

O benefício foi implantado, tendo o embargante apresentado novos 

cálculos (fls. 187/192).

Instada a se manifestar, a parte embargada não concordou com os 

cálculos apresentados, apresentando novos cálculos e pugnando pela 

homologação.

É o relatório.

Diante da implantação do benefício e da manifestação das partes sobre a 

discordância dos cálculos, determino o encaminhamento dos autos à 

contadoria judicial, a fim de que elabore novos cálculos, tendo por base a 

informação de implantação do benefício (fl. 187/188), atentando-se para o 

Acórdão Transitado em julgado de folhas 117/122 (Autos Código 16540).

Com a juntada dos cálculos pela contadoria, intimem-me as partes para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 16540 Nr: 266-58.2006.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Aguarde-se o deslinde dos autos em apenso (Cód. 34117).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34230 Nr: 203-18.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELICE ANTÔNIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ADELICE ANTONIA DE 

JESUS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Houve a homologação dos cálculos apresentados, com determinação para 
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expedição das RPV’s (fls. 76).

Em fls. 82 e 86, o INSS apresentou aos autos o demonstrativo do depósito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente, visto que, os valores já 

encontram depositados.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a fim de que seja realizada a vinculação dos valores pelo 

Departamento de Precatórios do TRF da 1ª Região, em relação aos valores 

depositados em fls. 82 e 86.

Anoto os dados bancários para levantamento informados pela parte 

autora (fl.81).

Com a devida vinculação, expeça-se o competente alvará de 

levantamento, através do SISTEMA SISCONDJ.

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26476 Nr: 200-05.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENA RODRIGUES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por IRENA RODRIGUESDE 

BRITO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Houve a homologação dos cálculos apresentados, com determinação para 

expedição das RPV’s (fls. 128).

Em fls. 133 e 138, o INSS apresentou aos autos o demonstrativo do 

depósito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente, visto que, os valores já 

encontram depositados.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a fim de que seja realizada a vinculação dos valores pelo 

Departamento de Precatórios do TRF da 1ª Região, em relação aos valores 

depositados em fls. 133 e 138.

Anoto os dados bancários para levantamento informados pela parte 

autora (fl.135).

Com a devida vinculação, expeça-se o competente alvará de 

levantamento, através do SISTEMA SISCONDJ.

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34229 Nr: 202-33.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO VENÂNCIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ADÃO VENÂNCIO 

BARBOSA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

Houve a homologação dos cálculos apresentados, com determinação para 

expedição das RPV’s (fls. 76).

Em fls. 83/84, o INSS apresentou aos autos o demonstrativo do depósito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente, visto que, os valores já 

encontram depositados.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a fim de que seja realizada a vinculação dos valores pelo 

Departamento de Precatórios do TRF da 1ª Região, em relação aos valores 

depositados em fls. 83/84.

Anoto os dados bancários para levantamento informados pela parte 

autora (fl.82).

Com a devida vinculação, expeça-se o competente alvará de 

levantamento, através do SISTEMA SISCONDJ.

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34791 Nr: 428-38.2015.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA ANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por LUZIA ANA DA SILVA 
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em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Houve a homologação dos cálculos apresentados, com determinação para 

expedição das RPV’s (fls. 79/79-v).

Em fls. 87/88, o INSS apresentou aos autos o demonstrativo do depósito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente, visto que, os valores já 

encontram depositados.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a fim de que seja realizada a vinculação dos valores pelo 

Departamento de Precatórios do TRF da 1ª Região, em relação aos valores 

depositados em fls. 87/88.

Anoto os dados bancários para levantamento informados pela parte 

autora (fl.86).

Com a devida vinculação, expeça-se o competente alvará de 

levantamento, através do SISTEMA SISCONDJ.

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34237 Nr: 204-03.2015.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO VITAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por GERALDO VITAL DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Houve a homologação dos cálculos apresentados, com determinação para 

expedição das RPV’s (fls. 84).

Em fls. 90/91, o INSS apresentou aos autos o demonstrativo do depósito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente, visto que, os valores já 

encontram depositados.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a fim de que seja realizada a vinculação dos valores pelo 

Departamento de Precatórios do TRF da 1ª Região, em relação aos valores 

depositados em fls. 90/91.

Anoto os dados bancários para levantamento informados pela parte 

autora (fl.89).

Com a devida vinculação, expeça-se o competente alvará de 

levantamento, através do SISTEMA SISCONDJ.

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30758 Nr: 528-61.2013.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALVES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por MANOEL ALVES 

BORGES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Houve a homologação dos cálculos apresentados, com determinação para 

expedição das RPV’s (fls. 110/111-V).

Em fls. 118/119, o INSS apresentou aos autos o demonstrativo do 

depósito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente, visto que, os valores já 

encontram depositados.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a fim de que seja realizada a vinculação dos valores pelo 

Departamento de Precatórios do TRF da 1ª Região, em relação aos valores 

depositados em fls. 118/119.

Anoto os dados bancários para levantamento informados pela parte 

autora (fl.117).

Com a devida vinculação, expeça-se o competente alvará de 

levantamento, através do SISTEMA SISCONDJ.

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33755 Nr: 1153-61.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença
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Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por MARIA FERREIRA DE 

FREITAS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Houve a homologação dos cálculos apresentados, com determinação para 

expedição das RPV’s (fls. 99).

Em fls. 105/106, o INSS apresentou aos autos o demonstrativo do 

depósito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente, visto que, os valores já 

encontram depositados.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a fim de que seja realizada a vinculação dos valores pelo 

Departamento de Precatórios do TRF da 1ª Região, em relação aos valores 

depositados em fls. 105/106.

Anoto os dados bancários para levantamento informados pela parte 

autora (fl.104).

Com a devida vinculação, expeça-se o competente alvará de 

levantamento, através do SISTEMA SISCONDJ.

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32122 Nr: 1865-85.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORACY ROQUE DOMINGAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

A causa reclama a nomeação de perito contábil para que proceda a 

minucioso estudo, conforme solicitado pela parte autora. Assim, nos 

termos do art. 465 do Código de Processo Civil, nomeio como perito da 

causa o contador JORGE BLADEMIR DE SOUZA, da Comarca de Barra do 

Garças/MT, telefone: (66) 3401-6145 e e-mail: blademir@hotmail.com.

Intimem-se as partes para manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 465, §1º.

Após, intime-se o perito para que tome ciência de sua nomeação, bem 

como para, no prazo de 05 (cinco) dias – CPC, art. 465, §2º, I a III, 

apresentar a estimativa de seus honorários, currículo e contatos 

profissionais, devendo o mandado de intimação ser instruído com cópia 

dos quesitos.

Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco), se 

manifestarem sobre a proposta dos honorários.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37676 Nr: 218-16.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON GOMES ADORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 Vistos.

Decisão->Determinação.

DEFIRO o requerimento do Ministério Público de fls. 101.

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Barra do Garças/MT e 

Cuiabá/MT, nos endereços informados às fls. 103 e 102, para intimação e 

inquirição das testemunhas GRACIELE SOUSA DE JESUS e LEIDIANE 

FERNANDES DA SILVA, em audiências a ser designadas pelos Juízos 

deprecados.

De igual modo, expeça-se competente carta precatória para a Comarca de 

Água Boa/MT, para intimação e inquirição da testemunha ELIAS DIAS DE 

ARAÚJO, tendo em vista a informação de que este se encontra segregado 

na Penitenciária Major Zuzi (Cód.89362), em audiência a ser designada 

pelo Juízo deprecado.

 Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 18055 Nr: 330-68.2006.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA MARIA DOS SANTOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Tendo em vista a informação de fl. 169, dando conta do pagamento da 

RPV, bem como a petição do autor às fls. 172/173 indicando dados 

bancários para liberação, necessário o levantamento dos valores 

depositados.

Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a fim de que seja realizada a vinculação dos valores pelo 

Departamento de Precatórios do TRF da 1ª Região, em relação aos valores 

depositados em fls. 169.

Com a devida vinculação, expeça-se o competente alvará de 

levantamento, através do SISTEMA SISCONDJ.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40426 Nr: 1670-61.2017.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURI QUEIROZ DOS SANTOS, MADALENA BATISTA 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A

 Vistos.

Decisão->Determinação

Recebo os embargos, visto que tempestivos.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, diante da juntada dos documentos 

de folhas 35/36.

Nos termos do artigo 920 do Código de Processo Civil, cite-se a parte 

embargada para, querendo, apresentar impugnação aos embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 19880 Nr: 77-17.2005.811.0110
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO LOURENCETTE, DEJAIR 

LOURENCETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON CÉSAR SILVA 

MORAIS - OAB:5.629

 Vistos.

Indefiro o pleito da parte exequente de fl.218, tendo em vista o não 

cumprimento da decisão de fl. 217.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar 

planilha atualizada do débito, sob pena de suspensão do feito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39820 Nr: 1484-38.2017.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na 

sentença, tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se 

as partes para que se manifestem sobre o interesse de produção de 

demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 

pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26926 Nr: 650-45.2011.811.0110

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DE SOUZA - 

OAB:5.681

 Vistos.

Defiro a cota Ministerial de fls.194/195.

Intime-se o Município de Campinápolis/MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe o valor da remuneração do Sr. ALTINO VIEIRA DE 

REZENDE FILHO no mês de fevereiro de 2010, apresentando o respectivo 

contracheque.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 1350 Nr: 617-31.2006.811.0110

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN GONÇALVES LINO 

DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Honorários Sucumbenciais 

movido por WILLIAN GONÇALVES LINO DE OLIVEIRA em face de BANCO 

DO BRASIL S.A.

O exequente requereu os benefícios da Justiça Gratuita, entretanto não 

juntou aos autos qualquer documentação que indique a hipossuficiência 

de recursos.

Desta feita, tratando-se de advogado, a presunção do art. 99, §3°, do CPC 

resta infirmada.

Posto isso, com fulcro no art. 99, §2° do CPC, intime-se o exequente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos documentos que indiquem a 

hipossuficiência de recursos, sob pena de indeferimento do pedido de 

Justiça Gratuita.

Retifique-se a Capa dos autos e o sistema Apolo, visto que se trata de 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41291 Nr: 168-53.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELMA PAULINO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para, em 05 dias, manifestar quanto ao pedido 

de desistência formulado às fls.100/101, com fulcro no art. 485, §4º do 

CPC.

Transcorrido o prazo, volte-me para deliberar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 28255 Nr: 861-47.2012.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHANDERSON PRESLEY LIMA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

DEFIRO o requerimento do Ministério Público de fls. 119.

Expeça-se carta precatória para a Comarca de São Luis dos Montes 

Belos/GO, no endereço informado às fls. 119, para que seja realizada a 

oitiva da testemunha RICARDO BENTO DA SILVA em audiência a ser 

designada pelo Juízo deprecado.

Com a juntada da missiva, intimem-se as partes para alegações finais 

sucessivas, no prazo de 05 (cinco) dias, a começar pelo Ministério 

Público.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32447 Nr: 185-31.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARINDO CÂNDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MAYOLINO 

MONTECCHI - OAB:12124

 Visto.

Defiro a cota Ministerial de fl.310.

Determino que no próximo comparecimento do reeducando em Juízo, seja 

certificado seu endereço atualizado.

Intime-se a defesa técnica do reeducando para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se acerca dos novos cálculos de pena de fl.305.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40666 Nr: 1787-52.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDESON DE MELO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na 

sentença, tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se 

as partes para que se manifestem sobre o interesse de produção de 

demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 

pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98299 Nr: 2464-12.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17545/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora a fim de informar se deseja a homologação do 

acordo ou apenas a suspensão do feito. Prazo: 10 (dez) dias.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84610 Nr: 1499-39.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Vistos.

1. Para a oitiva da testemunha Jocelane, designo audiência para o dia 20 

de Fevereiro de 2019, às 17:10 horas. Intime-se-a conforme endereço 

constante na ref. 137.

2. Diligencie a secretaria o retorno da missiva expedida para a Comarca de 

Sorriso.

3. Ciência ao Ministério Público e intime-se a defesa via DJE.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95058 Nr: 825-56.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal, para o efeito de: a) ABSOLVER o denunciado JOSEMAR 

FORMIGONI da contravenção penal prevista no art. 21, do Decreto Lei nº 

3.688/41, por não estar comprovada a existência do delito, por força do 

art. 386, inciso II, do CPP; e b) CONDENAR o acusado JOSEMAR 

FORMIGONI como incurso na pena do artigo 147 do Código Penal com 

implicações da Lei nº 11.340/2006, razão pela qual passo à dosagem da 

pena, nos termos do artigo 68, caput, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104711 Nr: 2194-51.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 2.Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária 

do acusado (art. 397, CPP), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 20 de Fevereiro de 2019, às 17:20 horas, ocasião em que serão 

ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, bem como 

realizado interrogatório dos réu. (art. 400, CPP). 3.Se necessário, 

depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente fora da Comarca 

(art. 222, § 1º, CPP).4.Não havendo requerimento de diligências ou sendo 

indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, 

respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 

(dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença, salvo na hipótese do § 3º, do 

art. 403, CPP.5.Ciência ao Ministério Público.6.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 107031 Nr: 3314-32.2018.811.0101

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS REINALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 (...) Por todo o exposto, considerando a aplicação da nova lei, com base 

nos artigos 312, 316, 319, VIII, 325 e 350, todos do Código de Processo 

Penal: a) REVOGO a prisão preventiva do autuado MESSIAS REINALDO e, 

por força do artigo 321 do CPP, CONCEDO liberdade provisória COM 

fiança, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO DEVA PERMANECER PRESO. b) 

APLICO ao autuado a seguinte medida cautelar: b.1) recolhimento de 

fiança no importe de 01 (um) salário mínimo, cujo valor corresponde a R$ 

954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Recolhido o valor da 

fiança e assinado o termo de compromisso, expeça-se ALVARÁ DE 

SOLTURA em favor do réu, se por outro motivo não estiver preso, 

cientificando-o com relação às medidas cautelares impostas. Por ocasião 

da soltura do preso, deve ser registrado no mandado (ou carta precatória) 

o endereço onde o(a) acusado(a) irá residir. Sr. Gestor Judiciário: 

comunique-se, imediatamente, ao réu a condição da liberdade ora fixada. 

2. Compulsando o Sistema Apolo, constatou-se a existência da Ação 

Penal código 49716 que está suspensa em razão do réu não haver sido 

encontrado para ser citado. Desta feita, impulsionem-se aqueles autos a 

fim de citar o réu e dar o devido prosseguimento do feito. 3. Ciência ao 

Ministério Público. 4. Intimem-se. 5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104983 Nr: 2333-03.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO PONTES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:12613

 Carta Precatória

Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 04 de dezembro de 

2018, às 14:00 horas.

2. Intimem-se/Requisite-se.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante sobre a presente decisão.

4. Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

5. Diligências Necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 107112 Nr: 3334-23.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, não comprovado de imediato os requisitos para concessão 

da aposentadoria por idade do trabalhador rural, sendo que ainda terá a 

fase instrutória a fim de obter a possibilidade de comprovação, não há que 

se falar em deferimento da tutela provisória, ora pleiteada, razão pela qual 

INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA.4. Deixo de designar a 

audiência de conciliação, uma vez que a parte requerida, por meio do 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV Nº 01/2016, subscrito pelo 

Procurador-Federal Coordenador do Núcleo Previdenciário da PF/MT e 

Procurador-Federal Chefe da Procuradoria do Mato Grosso 

Advocacia-Geral da União, requereu, fundamentadamente, a dispensa da 

solenidade.5. Cite-se a autarquia requerida, na pessoa de seu 

representante legal, para apresentação de resposta no prazo de trinta 

dias (CPC/2015, art. 335 c/c 183).6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106451 Nr: 3083-05.2018.811.0101

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUILHERME SCHEFFLER 

- OAB:19892/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 53/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de abrir vistas ao Defensor Dativo, Dr. Jão 

Guilherem Scheffler para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

alegações finais.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010056-10.2013.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

AURIA RIBEIRO MONTHAY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA MENDES OAB - MT0014934A-O (ADVOGADO(A))

ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI OAB - MT0014043A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARBON ANDERLE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GILMAR SOKOLOVSKI (TERCEIRO INTERESSADO)

WANDER AGUILERA (TERCEIRO INTERESSADO)

AILSON DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

NEUSA CLACI PERRUT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010056-10.2013.8.11.0101 Exequente: 

REQUERENTE: AURIA RIBEIRO MONTHAY Executado: REQUERIDO: 

RAFAEL BARBON ANDERLE Vistos. 1. Tratando-se de cumprimento de 

sentença, proceda a Secretaria as alterações necessárias no sistema. 2. 

Nos termos do art. 523 do CPC/2015 e artigo 52, IV da Lei n. 9.099/95, 

intime-se a parte executada para que efetue o pagamento da dívida no 

valor apresentado na última atualização trazida na id. 14352036 , no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, incidir multa no montante 

da condenação no percentual de 10% (dez por cento). 3. Certificado o 

não pagamento, à Contadora Judicial para incidência da multa prevista e 

atualização do débito. 4. Após, conclusos para análise de penhora on line 

e/ou RENAJUD, caso constem como pedidos. 5. Diligências necessárias. 

Cláudia,29 de outubro de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000074-18.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DUTRA NEVES (REQUERENTE)

FLAVIANE BORGES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL VALOIS GONCALVES OAB - PR78539 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILLMANN CASAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

ADEMIR KURTEN (REQUERIDO)

 

Vistos. 1. Intime-se o advogado subscritor da petição a fim de realizar a 

distribuição da missiva na Vara Única desta Comarca, por meio do PEA, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 2. Decorrido o prazo, arquivem-se, com as 

cautelas de estilo. Cláudia, 26 de julho de 2018. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91954 Nr: 3822-63.2018.811.0105

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: SARAH TIEMY KAWATO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colonizadora Colniza Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:20.854 B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de usucapião extrajudicial em que SARAH 

TIEMY KAWATO DOS SANTOS pugna pela declaração do domínio de 

imóvel cuja propriedade registral consta em nome de COLONIZADORA 

COLNIZA LTDA.

Uma vez notificada, a COLONIZADORA COLNIZA LTDA apresentou 

impugnação fundamentada, razão por que a Segunda Registradora 

Substituta, em atenção ao art. 216-A, §10, da Lei n. 6.015/73, remeteu os 

autos para a Diretoria do Foro.

Todavia, antes de deliberar acerca da impugnação, por aplicação 

analógica do art. 200 da Lei n. 6.015/73 ao caso em voga, é necessário 

colher o parecer ministerial.

Sendo assim, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 92746 Nr: 5498-80.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Neves Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO WOLNEY DA 

COSTA BELOTTO - OAB:92083

 Vistos.

O presente feito é resultado do desmembramento dos autos de cód. 

78767, cuja determinação teve como fito não prolongar a prisão preventiva 

do réu, considerando que, em tese, não existiam provas outras a serem 

produzidas pelas partes.

Sendo assim, em atenção ao art. 402 do CPP, INTIMEM-SE acusação e 

defesa para que requeiram diligências cuja necessidade se origine de 
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circunstâncias ou fatos apurados na instrução.

PROCEDA-SE com a atualização da representação processual do réu 

junto ao sistema APOLO.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65539 Nr: 931-11.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. F. Pimenta ME, Neuci de Fátima Pimenta, Alfredo Paulo 

de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14992-A-MT

 Vistos.

Ad cautelam, INTIME-SE a parte autora para se manifestar acerca do 

petitório de fls. 147.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63629 Nr: 1034-52.2013.811.0105

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oraídes Alexandre da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Às fls. 12 deferiu-se em favor da parte embargante as benesses da 

assistência judiciária gratuita. Ademais, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, 

as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 

cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade. 

Portanto, a condição suspensiva que impede a cobrança das custas da 

parte embargante decorre da própria lei, prescindindo de provimento 

judicial para produzir efeitos no caso concreto. Além disso, quando da 

prolação da sentença o magistrado deve analisar a quem cabe o ônus do 

pagamento das custas, não servindo o simples deferimento da assistência 

judiciária gratuita a uma das partes para dispensá-la, de plano, do 

pagamento – até porque uma vez cessada a hipossuficiência, o Estado 

pode dar início, desde que respeitado o prazo prescricional, aos atos 

executórios. Dessa forma, uma vez que a decisão está livre de vícios que 

desse azo à apresentação de embargos de declaração, o não 

conhecimento destes é a medida a se impor. Ante o exposto, uma vez que 

não está presente uma das hipóteses do art. 1.222 do CPC, NÃO 

CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por ORAIDES 

ALEXANDRE DA SILVA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65346 Nr: 754-47.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maquisilei Estulano de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Ampliar o diálogo e a consciência pública no permanente compromisso da 

Justiça com a realização da paz, em todos os lares e em todas as 

relações humanas.

Vistos em mutirão – semana paz em casa.

 INTIME-SE a defesa, por meio de sua advogada, para apresentar 

alegações finais.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66209 Nr: 1521-85.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON GASTON LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Ampliar o diálogo e a consciência pública no permanente compromisso da 

Justiça com a realização da paz, em todos os lares e em todas as 

relações humanas.

Vistos em mutirão – semana paz em casa.

 INTIME-SE o réu, pessoalmente, para constituir nos autos novo 

procurador.

ADVIRTA-SE que no silêncio os autos serão remetidos à Defensoria 

Pública.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60473 Nr: 1602-39.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Francisco Soares - 

OAB:12999/MT

 Ampliar o diálogo e a consciência pública no permanente compromisso da 

Justiça com a realização da paz, em todos os lares e em todas as 

relações humanas.

Vistos em mutirão – semana paz em casa.

 Trata-se de ação penal movida para apurar crime ocorrido nesta 

Comarca.

Em sede de resposta à acusação, alega o réu que: I - falta justa causa 

para ação penal; e II – deve ser absolvido sumariamente pela inexistência 

de crime.

No que toca à justa causa, esta é um verdadeiro ponto de apoio para toda 

a estrutura da ação processual penal, constituindo um verdadeiro limite ao 

uso do ius ut procedatur.

Está fundamentada em dois fatores: existência de indícios razoáveis de 

autoria e materialidade; controle processual do caráter fragmentário da 

intervenção penal.

No processo em curso presente a justa causa está, uma vez que dos 

autos do inquérito policial se extrai lastro probatório mínimo sobre os 

indícios de autoria e materialidade (elementos os quais, inclusive, deram 

azo ao recebimento da denúncia), bem como a necessidade da 

intervenção do direito penal ante a gravidade da lesão que atingiu o bem 

jurídico tutelado pelo tipo penal em tese violado.

Ademais, para que réu seja sumariamente absolvida, é necessário que a 

existência da causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade seja 

manifesta, bem como o fato narrado evidentemente não constituir crime, o 

que não se vislumbra, de plano, nos presentes autos.

Outrossim, não está extinta a punibilidade para o agente.

Para que se apure se o crime ocorreu ou não é necessária melhor 

elucidação dos fatos, sendo de rigor a realização de instrução no caso em 

apreço.

Nesta senda, DEIXO DE ABSOLVER SUMARIAMENTE o réu e designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de abril de 2019, às 

17h00min, ocasião em que também serão ouvidas as testemunhas 

arroladas pelas partes, conforme art. 531 e seguintes do CPP.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63703 Nr: 1110-76.2013.811.0105
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHEIMES LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Ampliar o diálogo e a consciência pública no permanente compromisso da 

Justiça com a realização da paz, em todos os lares e em todas as 

relações humanas.

Vistos em mutirão – semana paz em casa.

 Cuida-se de ação penal em que figuram como partes as em epígrafe.

A denúncia foi recebida em 29 de julho de 2013.

O Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade pelo 

reconhecimento da prescrição.

Os autos vieram conclusos.

É relato do necessário.

 DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada–CRFB/88, art. 

93, IX.

O acusado foi denunciado pela prática do crime de ameaça, previsto no 

artigo 147 do Código Penal, o qual prevê pena máxima 06 (seis) meses de 

detenção.

Nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, os crimes cuja pena 

máxima for inferior a 01 (um) ano, tem prazo prescricional de03 (três) 

anos, o que se verifica no presente caso.

Nota-se que, entre a data do recebimento da denúncia e a hodierna, 

transcorreu lapso temporal superior ao prazo estabelecido em lei.

Destarte, verifica-se que restou prescrita a pretensão punitiva estatal 

quanto à pena privativa de liberdade.

No que tange à pena de multa, haja vista o apregoado pelo artigo 114, 

inciso II, do Código Penal, também restou prescrita a pretensão punitiva 

estatal, sendo de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade em 

favor do réu.

Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE, com fundamento legal 

no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em relação ao delito ameaça.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos após as baixas e 

comunicações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35873 Nr: 2305-72.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Gomes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do provimento 56/2007 da 

CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de dar ciência a parte requerida 

das sentença de folha 136.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Mat:37461

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92144 Nr: 3932-62.2018.811.0105

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOSCATTO IND. E COM. DE MADEIRA IMP. E 

EXP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora a 

manifestar-se quanto ao pagamento de custas de diligência Oficial de 

Justiça.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Mat: 37461

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91426 Nr: 3561-98.2018.811.0105

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DOM AGUIRRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEDA MARIA DE ALMEIDA GRABNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENDA FRANCO - OAB:396963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora a 

manifestar-se quanto ao pagameto de custas de diligência Oficial de 

Justiça.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Mat: 37461

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-70.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE CARVALHO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR FERREZ OAB - MT0187660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

PEDRO MARQUES JONES NETO OAB - BA30917 (ADVOGADO(A))

 

Juntada de Alvará de Levantamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-70.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE CARVALHO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR FERREZ OAB - MT0187660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

PEDRO MARQUES JONES NETO OAB - BA30917 (ADVOGADO(A))

 

Juntada de Alvará de Levantamento.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66203 Nr: 1515-78.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilma Sabino Correia Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do provimento 56/2007 da 

CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de dar ciência a parte requerida 

das sentença constantes nas folhas 33/34.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35875 Nr: 730-42.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE BOTTCHER - ME, MARILENE 

BOTTCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante o teor da certidão de fl. 40, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-exequente, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, deposite o valor restante da diligência 

do Oficial de Justiça, consignando que, não o fazendo, o processo será 

extinto, sem resolução do mérito;

Intimar. Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 21 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34972 Nr: 1390-70.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA KARINE RODRIGUES BELAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

À exequente para manifestação (embora já tenha havido indicação de 

extinção, posteriormente se requereu nova oportunidade para falar).

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28376 Nr: 1314-85.2006.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMI SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o resultado via sistema Bacenjud quanto à penhora online, 

bem como a certidão de fl. 80, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que direito;

2. Após, conclusos.

 Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 21 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29952 Nr: 984-54.2007.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÁDML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAG-M(SM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B. P. SALVADOR - 

OAB:10.279/MT, EDUARDO FARIA - OAB:4.31/-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Realizado o bloqueio de valores em nome da parte-executada, obteve-se 

resposta negativa.

Assim, DEFERE-SE o pleito da parte-exequente (fl. 93).

Portanto, proceder-se-á busca via ferramenta RENAJUD, conforme 

requerido.

Encontrado o bem, efetuada a restrição, EXPEDIR mandado de penhora, 

avaliação e depósito a fim de que o Oficial de Justiça promova a 

constrição do bem.

Formalizada a penhora, INTIMAR o executado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se, nos termos do artigo 841 do Código de Processo Civil, 

atentando-se ao disposto nos §§1º, 2º e 3º, do mesmo artigo.

Não sendo encontrados bens, INTIMAR a parte-exequente para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimar. Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 21 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60936 Nr: 669-50.2012.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDS&CL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tallita Monteiro Balan - 

OAB:46.641/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Realizado o bloqueio de valores em nome da parte-executada, obteve-se 

resposta negativa.

Assim, DEFERE-SE o pleito da parte-exequente (fl. 55).

Portanto, proceder-se-á busca via ferramenta RENAJUD, conforme 

requerido.

Encontrado o bem, efetuada a restrição, EXPEDIR mandado de penhora, 

avaliação e depósito a fim de que o Oficial de Justiça promova a 

constrição do bem.

Formalizada a penhora, INTIMAR o executado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se, nos termos do artigo 841 do Código de Processo Civil, 

atentando-se ao disposto nos §§1º, 2º e 3º, do mesmo artigo.

Não sendo encontrados bens, INTIMAR a parte-exequente para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimar. Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 21 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62286 Nr: 686-52.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON JOSÉ GUADAGNINI CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEMEIRE AMARAL DE 

LIMA GARCIA - OAB:17578-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de Abrir Vista ao advogado do denunciado para 

apresentar as alegações finais.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 50350 Nr: 2351-65.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlinhos Rodrigues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 
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OAB:11003/A

 Processo nº 2351-65.2017.811.0034.

Código: 50350

VISTOS,

 1. “Trata-se de Ação Penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

em desfavor de CARLINHOS RODRIGUES FERREIRA”, pela suposta pratica 

do crime previsto do artigo 147, do Código Penal c/c as disposições da Lei 

11.340/2006.

2. A denúncia foi recebida em 11.04.2018 (ref. 6). O denunciado foi citado 

à ref. 20.

 3. Em Resposta à Acusação a defesa não apresentou preliminares (Ref. 

23).

4. Verifico que não ser caso de absolvição sumária, pois ausentes às 

hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal.

5. O fato narrado na denúncia, em tese, é típico e ausente a princípio, das 

excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade, devendo 

nesta fase processual, a autoridade judiciária aprofundar na análise 

material, demandando dilação probatória.

6. Assim, feita as ponderações necessárias, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28 de fevereiro de 2019, às 14h45 (MT).

 7. Intimem-se/requisitem-se as testemunhas arroladas pela defesa e 

acusação, devendo constar no mandado, dia, hora e local.

8. Intime-se o acusado, e depreque-se a oitiva de eventuais testemunhas 

residentes em outras comarcas.

9. Dê-se ciência ao Ministério Público

10. Intime-se a Defesa.

11. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino/MT, 14 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 52441 Nr: 3279-16.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana de Oliveira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jhonny Almeida Passarelli - 

OAB:22622

 Processo nº 3279-16.2017.811.0034.

Código: 52441

VISTOS,

 1. Trata-se de Ação Penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

em desfavor de LUCIANA DE OLIVEIRA GOMES, pela suposta pratica do 

crime previsto no artigo 133, do Código Penal.

2. A denúncia foi recebida em 28.11.2017 (ref. 4). A denunciada foi citada 

à ref. 11. Mediante sua informação prestada ao Oficial de Justiça, de que 

a mesma não possuía condições de constituir advogado, fora nomeado 

defensor dativo para patrocinar sua defesa (ref. 14).

 3. Em Resposta à Acusação a defesa não apresentou preliminares 

(Ref.19).

4. Verifico que não ser caso de absolvição sumária, pois ausentes às 

hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal.

5. O fato narrado na denúncia, em tese, é típico e ausente a princípio, das 

excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade, devendo 

nesta fase processual, a autoridade judiciária aprofundar na análise 

material, demandando dilação probatória.

6. Assim, feita as ponderações necessárias, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28 de fevereiro de 2019, às 14h00 (MT).

 7. Intimem-se/requisitem-se as testemunhas arroladas pela defesa e 

acusação, devendo constar no mandado, dia, hora e local.

8. Intime-se a acusada, e depreque-se a oitiva de eventuais testemunhas 

residentes em outras comarcas.

9. Dê-se ciência ao Ministério Público

10. Intime-se a Defesa.

11. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino/MT, 14 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36763 Nr: 20-81.2015.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valderi Miranda da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Vinicius de Moraes - 

OAB:19046

 Processo nº 20-81.2015.811.0034

Código: 36763

VISTOS,

 1. Trata-se de Ação Penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

em desfavor de VALDERI MIRANDA DA SILVA vulgo “Branco”, pela 

suposta pratica do crime previsto do artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003.

2. A denúncia foi recebida em 28.01.2016 (ref. 4). O denunciado foi citado 

à ref. 12. Mediante sua inercia, foi nomeado defensoria dativo para 

patrocinar sua defesa (ref. 76).

 3. Em Resposta à Acusação a defesa não apresentou preliminares 

(Ref.85).

4. Verifico que não ser caso de absolvição sumária, pois ausentes às 

hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal.

5. O fato narrado na denúncia, em tese, é típico e ausente a princípio, das 

excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade, devendo 

nesta fase processual, a autoridade judiciária aprofundar na análise 

material, demandando dilação probatória.

6. Assim, feita as ponderações necessárias, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 21 de fevereiro de 2019, às 14h30 (MT).

 7. Intimem-se/requisitem-se as testemunhas arroladas pela defesa e 

acusação, devendo constar no mandado, dia, hora e local.

8. Intime-se o acusado, e depreque-se a oitiva de eventuais testemunhas 

residentes em outras comarcas.

9. Dê-se ciência ao Ministério Público

10. Intime-se a Defesa.

11. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino/MT, 06 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46311 Nr: 640-25.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN RIBEIRO SILVA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte Exequente, através 

de seus advogados, para no prazo legal fornecer o endereço correto do 

Executado ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35354 Nr: 919-16.2014.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Ferreira Sojo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 em ação penal, movida pelo Ministério Público em desfavor do acusado 

em epígrafe, em razão da suposta prática dos delitos descritos nos artigos 

306, §1º, inciso II, §2º do Código de Trânsito Brasileiro.A denúncia foi 

recebida à Ref.: 04. O denunciado foi citado à ref. 36 .Na resposta à 

acusação à ref. 48 a defesa arguiu como preliminar a inépcia da acusação 

alegando que a descrição dos fatos que culminam o delito se encontra 

comprometida, não atendendo os requisitos do artigo 41 do Código de 
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Processo Penal, impedindo o contraditório e ampla defesa do 

acusado.Diante disso, passo a análise da preliminar suscitada.Tal 

assertiva alegada pela defesa não merece prosperar, visto que a peça 

acusatória encontra-se livre de qualquer vício. Nessa senda, a inépcia da 

denúncia só pode ser reconhecida quando sua deficiência impedir a 

compreensão da acusação e, por consequência, a defesa do réu. No 

caso em tela, o fato narrado na peça acusatória não apresenta qualquer 

vício de forma que obsta impossibilidade de defesa, contando com 

descrição suficiente do fato e possibilitando o amplo exercício da defesa, 

não havendo, portanto, que se falar em rejeição, afasto a preliminar 

arguida pela defesa.Prosseguindo, não é caso de absolvição sumária, 

pois ausentes às hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo 

Penal. O fato narrado na denúncia, em tese, é típico e ausente a princípio, 

excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade, devendo 

nesta fase processual, a autoridade judiciária aprofundar na análise da 

material, demandando dilação probatória.Assim, DESIGNO o dia 24 de 

janeiro de 2019, às 15h (MT), para a audiência de instrução e julgamento. 

Intimem-se/requisite-se as testemunhas arroladas pela defesa e 

acusação, devendo constar no mandado, dia, hora e local.Intimem-se o 

acusado.Depreque-se a oitiva de eventuais testemunhas residentes em 

outras comarcas, exceto as contíguas.Dê-se ciência ao Ministério Público 

e à Defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35354 Nr: 919-16.2014.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Ferreira Sojo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 Intimação do Dr. Lanning Pires Amaral OAB/MT 20.910, na qualidade de 

Advogado do réu Agnaldo Ferreira Sojo, para que junte Procuração nos 

autos. Intimo-o, ainda da audiência de Instrução, designada para o dia 24 

de janeiro de 2019, às 15:00 horas, tudo de conformidade com a decisão 

de ref: 50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56128 Nr: 1550-18.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eledir Miranda de Amorim, JOSÉ REZENDE DA 

SILVA, ELOÍZA CRISTINA MENDONÇA DE AMORIM, NILVA AUXILIADORA 

REZENDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para que tome ciência da certidão o oficial de justiça 

de ref.13 e para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50652 Nr: 550-44.2011.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR GALHARDI LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 Vistos em correição.

Diante das informações trazidas aos autos às fls. 195v/196v, 

CERTIFIQUE-SE a secretaria de vara quanto ao cumprimento da carta 

precatória (oitiva de testemunha arrolada pelo réu), atentando-se a 

remessa daquela missiva à Comarca de Birigui/SP.

Caso não tenha havido oitiva da referida testemunha, intime-se a parte ré 

para manifestar-se acerca de sua desistência ou apresentação de novo 

endereço.

Se houver desistência da testemunha, ou se efetuada sua instrução em 

cumprimento da carta precatória, intime-se a o requerido para 

apresentação de alegações finais no prazo legal.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110398 Nr: 3131-40.2017.811.0087

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gefferson Cavalcanti Paixão 

- OAB:MT/23125/0

 INTIMAÇÃO DA VÍTIMA, na pessoa de sua advogada Drª Angelita Kemper 

OAB/MT 15090, para que informe no prazo de 10(dez) dias, se ainda tem 

necessidade de manutenção das medidas protetivas deferidas em seu 

favor.

Despacho/decisão "Vistos em correição. Cumpra-se os atos ordinatórios 

de secretaria".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101309 Nr: 2155-67.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Maria de Jesus Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108250 Nr: 1951-86.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laercio Martins Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER DA SILVA GARCIA - 

OAB:OAB/MT 14.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Intimação da parte requerida para informar se pretendem produzir provas 

(devendo, neste caso, especificá-las e justificá-las) ou se concordam com 

o julgamento antecipado da lide.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2188 Nr: 323-51.1999.811.0036

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Jurandy Borges de Resende, Alice Cândida de Jesus 

Rezende.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Péricles Araújo Gracindo de 

Oliveira - OAB:6.005-A, Vânea Cristina Colombari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495, CLOTILDES FAGUNDES DUARTE - OAB:5.251-7, 

Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A

 Considerando o requerimento de desarquivamento por parte do requerido 

através de seu advogado as fls, 791, a qual requer desarquivamento para 

analise. Intimo a parte requerida através de seu advogado, que os autos 

encontra-se em secretaria a disposição pelo prazo de dez (10) dias, 

decorrido o prazo os autos serão arquivados e encaminhados ao arquivo 

definitivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61257 Nr: 2805-05.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

VARA ÚNICA

 Código nº 61257

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 22/01/2019 às 

15h00min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 26 de novembro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61258 Nr: 2806-87.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DANdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

VARA ÚNICA

 Código nº 61258

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 19/12/2018 às 

14h30min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 26 de novembro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46397 Nr: 270-40.2017.811.0036

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edicléia Maria Silva Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo de Castro Ribeiro, Catarina Soares 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REITERAR a intimação da parte autora através de seu advogado acerca 

do PREPARO da carta Precatória expedida com finalidade de Citar o 

requerido GERALDO DE CASTRO RIBEIRO no endereço indicado pelo 

autor, Bem como, tomar conhecimento e promover a condução do Sr. 

Meirinho constante da certidão de ref. 29, tudo no prazo de cinco (05) 

dias, observando que o autor ainda não retirou o edital para publicação na 

secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11961 Nr: 926-46.2007.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Rural Sul de MT- Sicredi Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcelaine Duran, José Duran, Magno Ivo 

Bringhentti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172/MT, Duilio Piato Junior - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Ferraz de Andrade - 

OAB:6.973 MT

 CERTIDÃO

 Certifico e dou fé que, nesta data, encaminho estes autos ao setor de 

envio de matéria para imprensa via DJE para INTIMAÇÃO das partes 

através de seus advogados, para que tomem ciência das datas das 

Praças designadas: 1° Leilão Eletrônico para o dia 05/12/2018, às 

13h:00hs. e 2° Leilão Eletrônico para o dia 12/12/2018, às 13h:00hs., 

(horário de Brasília/DF), a serem realizados no átrio do Fórum desta 

Comarca, sito à Av. Rotary Internacional, n° 1.525, Bairro Santa Maria 

Bertila, Guiratinga-MT,. Guiratinga - MT, 27 de dezembro de 2018.

Oficial Escrevente

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34403 Nr: 1083-72.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Dias Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA JUIZADO ESPECIAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 30 DIAS DIAS

 AUTOS Nº 1083-72.2014.811.0036 – MT 34403

E S P É C I E :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

RÉU: Hugo Dias Almeida

INTIMANDO: HUGO DIAS ALMEIDA, Cpf: 05281256130, Rg: 2386056-1 SSP 

MT Filiação: José Carlos Filho e Jucimar Dias dos Santos, data de 

nascimento: 04/04/1994, brasileiro(a), natural de Guiratinga-MT, solteiro(a), 

mecânico/serviços gerais, Endereço: Rua Jk, Nº 01, Bairro: Residencia 

Staª Clara, Cidade: Rondonópolis-MT. Atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ACUSADO DOS TERMOS DA SENTENÇA A 

SEGUIR TRANSCFRITA.RESUMO DA INICIAL: PROCESSO/CÓD. Nº 34403 - 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para 
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CONDENAR o acusado HUGO DIAS ALMEIDA, brasileiro, natural de 

Guiratinga/MT, nascido em 04/04/1994, portador do RG nº 23860361 

SSP/MT, inscrito no CPF nº 052.812.51-20, filho de Jucimar Dias dos 

Santos e José Carlos Filho, residente na Rua Diamantino, nº 84, Bairro São 

Sebastião, em Guiratinga, como incurso nas penas dos artigo 331 e 147 

todos do Código Penal em concurso material no termos art. 69 do Código 

Penal. 1) DA DOSAGEM DA PENA - Em observância às diretrizes dos Art. 

59 e 68 do Código Penal passo a dosar a pena: 2.1) DA 

INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM DA PENA: Analisando as circunstâncias 

judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à 

CULPABILIDADE, a conduta do Acusado é normal ao tipo, nada se tendo a 

valorar. O acusado não possui MAUS ANTECEDENTES tendo em vista que 

não possui condenação criminal transitada em julgado, (cf. certidão de fls. 

11/12). Em relação à CONDUTA SOCIAL nada a declarar. Da mesma forma 

a PERSONALIDADE, não há nada para ser valorado negativamente. 

Quanto as CIRCUNSTÂNCIAS são normais à espécie. Quanto aos 

MOTIVOS são os próprios dos delitos da espécie, nada tendo a se valorar. 

O fato praticado não causou nenhuma CONSEQUÊNCIA grave, No que se 

refere ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, não concorreu para a prática 

dos crimes. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a 

uma, nos termos do art. 59, do Código Penal, FIXO A PENA-BASE no 

mínimo legal de 06 (seis) meses de DETENÇÃO para o delito de 

DESACATO e de 01 (um) mês de DETENÇÃO para o delito de AMEAÇA. 

2.2)Segunda fase – Pena provisória: Não havendo a incidência de 

circunstância atenuantes e/ou agravantes, a PENA PROVISÓRIA continua 

a ser fixada no prazo mínimo legal de 06 (seis) meses de DETENÇÃO para 

o delito de DESACATO e de 01 (um) mês de DETENÇÃO para o delito de 

AMEAÇA. Terceira fase – Pena definitiva. Já na terceira e última fase da 

aplicação da pena, não havendo modificadoras, pois existem causas de 

aumento e diminuição a serem consideradas, as PENA-DEFINITIVA 

continua a ser fixada no prazo mínimo legal de 06 (seis) meses de 

DETENÇÃO para o delito de DESACATO e de 01 (um) mês de DETENÇÃO 

para o delito de AMEAÇA. CONCURSO MATERIAL Assim, uma vez que os 

crimes imputados ao acusado foram praticados na forma de concurso 

material, previsto no art. 69 do CP, CONDENO o acusado HUGO DIAS 

ALMEIDA a pena definitiva em 07 (sete) meses de detenção. DA 

DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E DOS 

DISPOSITIVOS FINAIS: Compulsando os autos, verifica-se que o acusado 

não ficou recluso preventivamente. Para início de cumprimento da pena 

privativa de liberdade, fixo o REGIME ABERTO, nos termos do artigo 33, 

§2º, alínea “C”, do Código Penal. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. Em análise 

dos autos, vislumbro ser razoável a substituição da pena privativa da 

liberdade por penas restritivas de direitos, pois vislumbro que a 

intensidade das ameaças praticadas não configura o óbice versado no 

inciso I do artigo 44 do Código Penal, principalmente, levando em 

consideração que a pena de detenção fixada em face do condenado ficou 

bem próxima ao mínimo legal. Isso, porque o uso, pelo legislador, dos 

termos crime cometido com “grave ameaça”, evidencia um espaço 

interpretativo no tocante à extensão do constrangimento, inclusive, é 

entendimento da Jurisprudência no sentido de que a grave ameaça de que 

trata o artigo 44, inciso I, do Código Penal, não veda a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritivas de direitos aos crimes de ameaça, 

quando tal conduta delituosa não tenha gerado uma significativa gravidade 

a pessoa, como no presente caso, uma vez que não houve qualquer 

tentativa concreta de agressão à vida ou à integridade física das vítimas, 

além disso, após a ocorrência dos fatos. Desse modo, vedar a 

substituição da pena nessas hipóteses, certamente, seria um ato judicial 

excessivo e violador do princípio constitucional da proporcionalidade, 

senão vejamos: “Como se trata de lesão leve e de simples ameaça, a 

ofensa resultante daquela e a decorrente desta não dizem respeito à 

violência e à grave ameaça a que se refere o inciso I do art. 44 do Cód. 

Penal. Violência e grave ameaça são resultantes de atos mais graves do 

que os decorrentes dos tipos legais dos arts. 129 e 147. Na lesão leve (ou 

simples), até poderá haver alguma violência, mas não a violência 

impeditiva da substituição de uma pena por outra; do mesmo modo, 

relativamente à ameaça, até porque, sem ameaça, nem sequer existiria o 

tipo legal. Com isso, estou entendendo que lesão corporal leve (ou 

simples) e ameaça admitem, sempre e sempre, sejam substituídas as 

penas. Explico-me melhor quanto ao disposto no inciso I: sendo lesão 

corporal de natureza leve, diferente é a violência se violência há; sendo 

ameaça, é óbvio que ameaça haverá de ocorrer.” (STJ, 6ª T., rel. Min. 

NILSON NAVES, Dje 30/06/2008.)” Assim, diante dos referidos 

fundamentos e tendo em conta o que dispõe o art. 77, III do Código Penal, 

vislumbro que o condenado preenche os requisitos do artigo 44, do Código 

Penal Brasileiro, principalmente, porque vislumbro que a substituição da 

pena é suficiente em razão das circunstâncias indicadas na primeira fase 

da dosimetria da pena, por isso SUBSTITUO a pena privativa de liberdade 

por 01 (um) restritiva de direito (Art. 44 §2º c/c art. 43, I do CP), sendo ela: 

PRESTAÇÃO EM PECÚNIA no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes 

na data desta sentença, os quais serão depositados na Conta Única do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso vinculado ao processo. DAS 

DELIBERAÇÕES FINAIS. DEIXO de fixar valor mínimo para reparação dos 

danos causados pela infração (art. 387, IV do Código de Processo Penal), 

visto que não houve qualquer prejuízo sofrido pelos ofendidos que tenha 

sido demonstrado nos autos, além de que resta pacificado na 

Jurisprudência que para a condenação do réu em indenização por danos 

morais ou materiais na ação penal é necessário o pedido expresso da 

acusação ou da ofendida. CONDENO o réu em custas processuais na 

forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, observando-se o 

disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50. Por fim, CONCEDO ao condenado o 

direito de apelar em liberdade, uma vez que inexistem as hipóteses do art. 

312 do Código de Processo Penal nos presentes autos. O condenado 

deverá ser intimado pessoalmente da sentença, nos termos do art. 392, do 

Código de Processo Penal, devendo o Sr. Oficial de Justiça atentar-se 

para o item 7.14.2 da CNGC/MT. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

CIENTIFIQUE-SE o Parquet. Após, o trânsito em julgado: a) LANCE-SE o 

nome do acusado no rol dos culpados (art. 5º, inciso LVII, da Constituição 

Federal); b) OFICIE-SE o TRE/MT para o cumprimento do disposto no artigo 

15, III, da CF, ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de Informações 

Criminais); c) EXPEÇA-SE a guia de execução penal; d) REMETA-SE os 

autos a contadoria para calcular as custas processuais. e) ARQUIVE-SE. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Guiratinga– MT, 04 de junho de 2018. 

Aroldo José Zonta Burgarelli - Juiz de Direito. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Anivaldo Cavalcante Ribeiro - Técnico 

Judiciário, digitei. Guiratinga - MT, 27 de novembro de 2018. Valtemir dos 

Santos Rodrigues - Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Itaúba

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DOS JURADOS PARA O ANO DE 

2019 - FAZ SABER, a todos quantos interessar possa que em 

cumprimento ao artigo 426, do Código de Processo Penal (Lei 11.689/08), 

a lista DEFINITIVA dos cidadãos abaixo relacionados para servirem como 

membros do corpo de jurados do Egrégio Conselho de Sentença do 

Tribunal do Júri desta Comarca, nas sessões periódicas durante o ano de 

2019

* O Edital completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75662 Nr: 572-54.2015.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZINHA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE JOANELLA - OAB:8601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e Art. 1209, ambos 

da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) da Parte Autora para, no prazo legal, se manifestar acerca 

do inteiro teor dos ofícios requisitórios, nos termos do Art. 11 da 

Resolução CJF 458/2017 expedidos às fls.96/97. Bem como, nos termos 
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do Art. 234, §1º da CNGC, impulsiono estes autos com vista ao Procurador 

da Autarquia Demandada, mediante carga eletrônica dos autos, para no 

prazo legal, também se manifestar acerca dos respectivos RPVs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74612 Nr: 188-91.2015.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DE FATIMA GONÇALVES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e Art. 1209, ambos 

da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) da Parte Autora para, no prazo legal, se manifestar acerca 

do inteiro teor dos ofícios requisitórios, nos termos do Art. 11 da 

Resolução CJF 458/2017 expedidos às ref. 70 e 71. Bem como, nos 

termos do Art. 234, §1º da CNGC, impulsiono estes autos com vista ao 

Procurador da Autarquia Demandada, mediante carga eletrônica dos 

autos, para no prazo legal, também se manifestar acerca dos respectivos 

RPVs.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87691 Nr: 232-08.2018.811.0096

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Autos nº: 232-08.2018.811.0096 (Código n°: 87691)

Requerente: Delegacia Municipal de Itaúba/MT

Autor do Fato: Pedro Vieira de Miranda

Vistos.

INTIME-SE a ofendida para que informe a necessidade de manutenção das 

medidas protetivas, bem como, se nesse período houve o descumprimento 

de alguma delas.

 Caso a vítima manifeste a necessidade da mantença das medidas (ref. 

06), ficam desde já MANTIDAS as medidas alhures concedidas, devendo a 

vítima ser intimada após o decurso do prazo de 06 (seis) meses, a contar 

desta decisão, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste quanto ao 

seu interesse na manutenção das medidas protetivas deferidas no bojo 

dos autos.

Havendo manifestação sobre eventual descumprimento das medidas, ou 

informando desinteresse na continuação das medidas protetivas 

concedidas, DÊ-SE vista dos autos ao MP.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Itaúba, 26 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 48052 Nr: 179-37.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRARIA J. R. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SERRARIA J. R. LTDA, CNPJ: 

02189852000102. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/03/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

SERRARIA J. R. LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de Multa por fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do 

Órgão competente., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 2012981/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/03/2012

 - Valor Total: R$ 9.470,98 - Valor Atualizado: R$ 8.609,99 - Valor 

Honorários: R$ 860,99

Despacho/Decisão: Processo nº 179-37.2012.811.0096 (Código 

48052)Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso Executado: 

Serraria J. R. LtdaVistos.DEFIRO o petitório de fls. 42.Proceda-se a busca 

do endereço da empresa executada Serraria J. R. Ltda pelos sistemas de 

buscas disponíveis neste juízo (BACENJUD, INFOJUD e SIEL).Restando a 

busca frutífera, CITE-SE o executado, caso contrário, nos termos da 

Súmula 414 do STJ, a citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades.Assim, DETERMINO, desde já, a 

citação editalícia da executada Serraria J. R. Ltda.Expeça-se o necessário 

para cumprimento do ato citatório, nos termos do inciso IV do artigo 8° da 

LEF.Transcorrido o prazo de resposta, certifique-se e dê-se vista dos 

autos ao exequente para manifestação.Desatendido, ficam, desde logo, 

determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 40 , caput, da LEF) e a 

REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o artigo 1.172 da 

CNGC.Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.Itaúba, 17 de 

outubro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Augusto Ramires 

Nunes Ormond, digitei.

Itaúba, 26 de novembro de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89525 Nr: 1303-45.2018.811.0096

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20719/O

 Autos nº: 1303-45.2018.811.0096 (Código n°: 89525)

Requerente: Delegacia Municipal de Itaúba/MT

Autor do Fato: Gilson Macedo de Lima

Vistos.

INTIME-SE a ofendida para que informe a necessidade de manutenção das 

medidas protetivas, bem como, se nesse período houve o descumprimento 

de alguma delas.

 Caso a vítima manifeste a necessidade da mantença das medidas (ref. 

01), ficam desde já MANTIDAS as medidas alhures concedidas, devendo a 

vítima ser intimada após o decurso do prazo de 06 (seis) meses, a contar 

desta decisão, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste quanto ao 

seu interesse na manutenção das medidas protetivas deferidas no bojo 

dos autos.

Havendo manifestação sobre eventual descumprimento das medidas, ou 

informando desinteresse na continuação das medidas protetivas 

concedidas, DÊ-SE vista dos autos ao MP.

Outrossim, considerando que a vítima informou ao Oficial de Justiça que 

necessita de defensor público/advogado dativo (ref. 07), intime-a para que 

compareça à Diretoria deste foro munida de seus documentos pessoais, 

comprovante de endereço e declaração de renda, oportunidade em que, 

apresentando os documentos encimados, lhe será nomeado defensor 
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dativo, caso preenchidos os requisitos legais.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Itaúba, 26 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 77085 Nr: 1145-92.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER DO PRADO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDER DO PRADO VIEIRA, Rg: 1614503-8, 

Filiação: Ivone Alves do Prado e Carlos Antônio Vieira, data de 

nascimento: 10/10/1987, brasileiro(a), natural de Quirinópolis-GO, 

convivente, servente de pedreiro, Telefone 66 9999-1505. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos em epígrafe que em 13 de outubro de 

2015, por volta das 18h30min, na Rua Vereador João Farina, centro, nesta 

urbe, o denunciado EDER DO PRADO VIEIRA, no âmbito das relações 

domésticas e familiares, ofendeu a integridade física de sua 

ex-companheira Jessika Ferreira Gomes Pereira, lançando-a ao solo e 

desferindo chutes em suas pernas. Apurou-se que, na data dos fatos, o 

denunciado, após ingerir bebidas alcoólicas, iniciou uma discussão com a 

vítima em razão de ciúmes, momento em que este passou a proferir 

diversos xingamentos e desferiu diversos chutes e socos na vítima, 

fazendo com que ela caísse ao solo, causando-lhe as lesões corporais 

descritas no prontuário de fls. 28, ocasião em que a vítima conseguiu fugir 

e entrou na casa do vizinho, trancando-se no banheiro, sendo perseguida 

pelo denunciado que continuou com as agressões até à chegada da 

Polícia Militar que efetuou sua prisão em flagrante delito. Em face do 

exposto, o Ministério Público denuncia EDER DO PRADO VIEIRA pela 

prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, com 

implicações da Lei 11.340/06. Outrossim, requer que, seja recebida a 

presente denúncia e instaurado o devido processo legal, pelo rito legal, 

citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, 

designando-se em seguida audiência de instrução e julgamento com a 

oitiva das testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se nos demais do 

processo até final julgamento. Rol de Testemunhas: 1 – Marcelo Matos 

Correia, fl. 06; 2 – Jessika Ferreira Gomes Pereira, fl. 09; 3 – Gerson da 

Silva Viturino, fls. 12; 4 – Antônio Oliveira, fls. 14. Itaúba/MT, 14 de abril de 

2016. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB FILHO Promotor de Justiça 

Substituto

Despacho: Processo nº 1145-92.2015.811.0096 (Código 77085)Autor: 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso Réu: Eder do Prado 

VieiraVistos.Tendo em vista que as tentativas de citação do acusado 

restaram negativas, defiro a cota ministerial de ref. 57, razão pela qual 

DETERMINO a citação por edital do réu, nos termos do artigo 361 do 

Código de Processo Penal, com prazo de 15 dias.Decorrido o prazo do 

edital, não havendo manifestação do acusado, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.Às providências.Itaúba, 26 de novembro de 2018.Jean 

Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Augusto Ramires 

Nunes Ormond, digitei.

Itaúba, 26 de novembro de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43153 Nr: 47-53.2007.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES MARTINS, ELZA ZULEICA PESKE 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A, G. ALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT, Vilma Lima Galadinovic Alvim - OAB:3526-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA DA SILVA ZERAIK - 

OAB:RJ 104199, FELIPPE ZERAIK - OAB:RJ30397, Thiago Rebellato 

Zorzeto - OAB:14.338-A

 Nos termos do artigo 7º, do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA às partes REQUERENTES, através de seu advogado, para que 

efetuem, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 407,77 (quatrocentos e sete reais e setenta 

e sete centavos), a que foram condenados nos termos da r. sentença sob 

pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e CPF das partes requerentes 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 612, 

§ 5º da CNGC/TJMP. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) na Central de Arrecadação e Arquivamento do Fórum de 

Itaúba-MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78683 Nr: 520-24.2016.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI RODRIGUES TENORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSELI RODRIGUES TENORIO, Cpf: 

01367800242, Rg: 6708641, Filiação: Raimunda Rodrigues Tenório, data de 

nascimento: 02/08/1988, natural de Portel-PA, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido, para, nos termos do Art. 7º do Provimento 12/2017 - 

CGJ, efetue o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

514,61 (quinhentos e quatorze reais e sessenta e um centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença prolatada, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo do presente edital. O valor 

informado deverá ser recolhido num único boleto, discriminando de forma 

separada o valor das custas, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis 

reais e oitenta e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 137,76 

(cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA", Clicar no item (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa, preencher os campos com o número 

único do processo, CPF do pagante e mandar gerar a guia. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) para juntada aos autos junto à Central de 

Arrecadação e Arquivamento do Fórum de Itaúba-MT.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5 ° da CNGC-TJMT.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucilene Pedrosa 

Rodrigues, digitei.

Itaúba, 26 de novembro de 2018

Lucilene Pedrosa Rodrigues
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Comarca de Itiquira

Expediente

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE FISIOTERAPUTA E 

PSICÓLOGO

Vistos etc.

Trata-se de processo seletivo para credenciamento de pessoas físicas 

nas áreas de Fisioterapia e Psicologia para a Comarca de Itiquira-MT, 

conforme Provimento 16/2016-CM de 27/07/2016 e Edital 13/2018/ADM.

Da análise das fichas de inscrição dos candidatos, observa-se que são 

07 (quatro) candidatas inscritas, 03 (três) para Psicóloga e 04 (quatro) 

para o cargo de Fisioterapeuta, e somente 01 (uma) não preencheu os 

requisitos legais, pois não apresentou todos os documentos exigidos no 

Edital.

Diante disso, DEFIRO a inscrição das seguintes candidatas abaixo 

relacionados:

Tainá Anita Furtada Martins Fisioterapeuta RG. 2162934-0/SSP-MT

Janaina Melissa Teixeira Fisioterapeuta RG. 1030369-3/SSP-MT

Sheila Santos Barbosa Psicóloga RG 2424929-7/SSP-MT

Emanuela Samara de Oliveira Silva Psicóloga RG.30612074-4-MT

Luzinete Rodrigues da Silva Psicóloga RG 1402862-0/SSP-MT

Ticciana Karla Pereira Zotti Fisioterapeuta RG 54173041-1/SSP-SP

Mayra Oliveira Gomes Psicóloga RG 2308850-8/SSP-MT

Itiquira-MT, 27 de novembro de 2018

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

EDITAL Nº. 17/2018/ADM

O Doutor MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro desta Comarca de Itiquira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e etc...

R E S O L V E:

 TORNAR PÚBLICA o RESULTADO PROVISÓRIO por ordem de 

classificação no Processo Seletivo de pessoas físicas habilitadas com a 

respetiva PONTUAÇÃO para o credenciamento de profissionais nas áreas 

de Psicologia e Fisioterapia, na Comarca de Itiquira-MT.

 Psicologia

Nome Pontuação

Emanuela Samara de Oliveira Silva 4,6

Luzinete Rodrigues da Silva 0,6

Sheila Santos Barbosa 0,25

Mayra Oliveira Gomes 0,0

Fisioterapia

Nome Pontuação

Janaina Melissa Teixeira 7,0

Ticciana Karla Pereira Zotti 7,0

Tainá Anita Furtada Martins 2,10

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Itiquira-MT, 27 de novembro de 2018.

MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 34990 Nr: 1507-44.2014.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Vicente Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 28 de fevereiro de 2019, 

às 15h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44764 Nr: 1260-92.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Antonio Oliveira Rocha, Manoel Soares 

da Silva Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 28 de fevereiro de 2019, 

às 16h00.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46548 Nr: 2425-77.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurico Pego, Antonio Batista de Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISVANDER DE CARVALHO - 

OAB:4177, Enio Luiz Caldart Arruda - OAB:13.919

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 28 de março de 2019, às 

15h00.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11326 Nr: 822-13.2009.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TdOF, Eliana Aquino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de nulidade da intimação do despacho de fls. 210, pois a 

determinação era de intimação dos exequentes, e não dos executados, 

não havendo qualquer prejuízo a estes.

Entretanto, determino que a Secretaria deste Juízo proceda com a 

substituição dos procuradores do executado no sistema Apolo, conforme 

requerido às fls. 211.

Determino ainda o fiel cumprimento do despacho de fls. 210, remetendo-se 

o feito ao Cartório Distribuidor para que faça as retificações necessárias.

Quanto ao pedido de substituição da penhora feita às fls. 166, indefiro o 

pleito, pelas razões postas pela exequente Dra. Rúbia Viegas Apolinário 

às fls. 217/218, eis que a penhora ofertada não se encontra livre e 

desembaraçada.

Considerando que não houve o pagamento voluntário do débito, determino 

a realização de hasta pública do bem penhorado, que por economia, a fim 

de evitar custos operacionais, e seguindo a tendência de informatização 

dos processos judiciais, nos termos do art. 879, II do Código de Processo 

Civil, o leilão deverá ser realizado eletronicamente (c.c art. 882, §1° do 

CPC).
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 Para tanto, nomeio como leiloeiros o Sr. JOABE BALBINO DA SILVA, 

inscrito na Famato sob o n. 067/2013, podendo ser encontrado na Rua 02, 

n.264, Lt A, Qd 07, Residencial JK, Cuiabá-MT, CEP 78.068-340, e a 

leiloeira a Sra. CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, inscrita na Jucemat 

sob o n.º 022, podendo ser encontrada na Rua 02, n.264, Lt A, Qd 07, 

Residencial JK, Cuiabá-MT, CEP 78.068-340 (art. 880 c.c art. 881, §1°, 

ambos do CPC).

O(s) leiloeiro(s) deverá(ão) adotar as medidas necessárias para a ampla 

divulgação do leilão (art. 887/CPC).

Fixo o prazo de 120 (cento e vinte) dias, para que o(s) leiloeiro(s) 

proceda(m) com a alienação judicial do bem.

Atente(m)-se o(s) leiloeiro(s) quanto as suas obrigações, elencadas no 

art. 884 do CPC, quais sejam:

I - publicar o edital, anunciando a alienação;

II - realizar o leilão onde se encontrem os bens ou no lugar designado pelo 

juiz;

III - expor aos pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias;

IV - receber e depositar, dentro de 1 (um) dia, à ordem do juiz, o produto 

da alienação;

V - prestar contas nos 2 (dois) dias subsequentes ao depósito.

Para fins do art. 885/CPC, fixo como preço mínimo da arrematação a 

importância correspondente a 50% do valor da avaliação, cujo lance, se 

contemplado, deverá ser depositado numa única parcela e de imediato 

pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito judicial (art. 892/CPC).

A ordem de entrega do bem será expedida desde logo seja demonstrado o 

pagamento do lance ofertado, bem como a comissão do leiloeiro, a qual 

fixo no importe de 05% do valor da arrematação (art. 884, parágrafo 

único, do CPC - 24, parágrafo único, do Decreto 21.981/1932 – artigo 

1.100 da CNGC).

Sendo estas as disposições a serem destacadas, sem prejuízo das 

demais disposições processuais previstas nos arts. 897 a 903 do CPC, 

INTIMEM-SE O(S) LEILOEIRO(S) para que ciente(s) adotem as medidas 

necessárias ao seu mister e expeça-se o edital atentando-se aos seus 

requisitos (arts. 886 e 887, ambos do CPC).

Ciências as partes, atentando-se a habilitação dos novos procuradores 

dos executados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 13 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44464 Nr: 1077-24.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Crepaldi, Bruno Francisco de 

Lima, Carlos Henrique Alves da Silva Delguingaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 27 de fevereiro de 2019, 

às 15h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50567 Nr: 1890-17.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva da Cruz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 28 de fevereiro de 2019, 

às 13h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52329 Nr: 2869-76.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucélia Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B, VAGNER LEANDRO DA CAMARA - OAB:405.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 28 de fevereiro de 2019, 

às 14h00.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47788 Nr: 314-86.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDER FERREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 28 de março de 2019, às 

14h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52470 Nr: 2952-92.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícero Florêncio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B, VAGNER LEANDRO DA CAMARA - OAB:405.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 28 de fevereiro de 2019, 

às 13h00.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 7120 Nr: 929-62.2006.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildebrando Teixeira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O, FABIO BATISTA RODRIGUES - OAB:18453

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 27 de fevereiro de 2019, 

às 13h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45586 Nr: 1794-36.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelito de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20235/O

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 28 de fevereiro de 2019, 

às 16h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57688 Nr: 1411-87.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Engenharias-Coop. Econ. Cred. Mutuo dos Prof. 

Eng. Arq. Agro e Geo.MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Angelica Amaral de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5.026/MT, Frederico Azevedo e Silva - OAB:6879/MT, 

Marcelo Alves Puga - OAB:5.058, Rober Cesar da Silva - OAB:4784/B 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Gavioli - 

OAB:10194/MT, JOIFER ALEX CARAFFINI - OAB:13909, Nadia 

Fernandes Ribeiro - OAB:4038 MT

 EM REITERAÇÃO: Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 

056/2007- CGJ que dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos 

senhores gestores das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, 

em cumprimento ao Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado, impulsiono os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para 

intimar o Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida 

através do site “www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43418 Nr: 616-52.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa, a fim de intimar o 

requerente, na pessoa de sua advogada constituída, via DJE, para que 

manifeste e requeira o que entender de direito.

Após, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, inexistindo pedido de 

cumprimento de Sentença, certifique-se e remeta-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, nos termos do art. 5º do Provimento 

12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48873 Nr: 1038-90.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanildo Varela Falcão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Agdo Cruvinel - 

OAB:11834

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o acusado foi regularmente citado, o 

qual apresentou resposta à acusação, na oportunidade em que refutou os 

fatos da exordial.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Tendo em vista que o acusado e as testemunhas residem em comarca 

diversa, expeça-se, carta precatória para a oitiva.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18 Nr: 259-39.1997.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NESTOR DOS SANTOS LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Eduardo Raposo de Medeiros, JOÃO 

CLEMENTE DE FREITAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ayslan Clayton Moraes - 

OAB:8.377-MT, Fernando Henrique Cesar Leitão - OAB:13.592-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ednaldo de Carvalho Aguiar - 

OAB:3179/MT, Félix Dias - OAB:1005-MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 28 de março de 2019, às 

16h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11948 Nr: 223-40.2010.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 
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RAPOSO - OAB:9892

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 28 de março de 2019, às 

16h00.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45225 Nr: 1539-78.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Santos Ferrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arabel Albrecht - OAB:16.358 

OAB/MS, CLEIDOMAR FURTADO DE LIMA - OAB:8219-B, Diego 

Francisco Alves da Silva - OAB:18022/MS, EDILSON MAGRO - 

OAB:7316-B/MS

 Considerando o retorno da missiva precatória de ref. 131, impulsiono os 

autos a fim de intimar a defesa do réu para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste seu interesse na oitiva da testemunha Ridinei Pereira 

Gomes, sendo que, em caso positivo, deverá informar nos autos o seu 

atual endereço.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45561 Nr: 1772-75.2016.811.0027

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Tereza Aparecida Correa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington da Silva Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono para publicação no DJE do despacho judicial: "Vistos

Compulsando os autos, verifico que o termo circunstanciado foi instaurado 

para apuração do crime de injúria, tipificado no artigo 140 do Código Penal 

o qual se procede somente mediante queixa.

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a queixa-crime em face de 

Wellington da Silva Moraes.

Cite-se a parte requerida, para que, querendo, no prazo legal, ofereça 

resposta, com as advertências de praxe.

Designe a audiência preliminar de acordo com a pauta da conciliadora.

Defiro o processamento gratuito, nos termos da lei 1060/50.

Por fim, levando-se em consideração a ausência de Defensor Público 

nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT 

sob o nº 20.637-O, para patrocinar os interesses da parte autora. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Cumpra-se com eficiência o necessário."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42010 Nr: 2357-64.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Bioto Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karen Kelly Rossato dos 

Santos - OAB:19204/MT

 Vistos em correição.

Revogo a decisão de ref. 72, para tanto, nomeio a Dra. Karen Kelly 

Rossato dos Santos, inscrita na OAB/MT sob o nº 19.204 MT, para 

patrocinar os interesses de Antonio carlos Bioto Junior. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, dando-lhe ciência da sentença proferida 

nos autos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 51099 Nr: 2629-90.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDJDR, RJDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - 

OAB:15896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE RICARDO LUCAS 

ROSA - OAB:15896

 Visto.

 Cuida-se de AÇÃO DE EXONERAÇÃO CONSENSUAL DE ALIMENTOS 

ajuizada por CELSO DOS REIS PEREIRA, REISLAINE DE JESUS DOS REIS e 

REIRAN JESUS DOS REIS, referendada por advogado comum das partes.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que se pretende a 

exoneração de alimentos fixados nos autos do processo nº 

538-42.2009.811.0047, código 1233. Todavia, os requerentes não 

trouxeram cópia do provimento judicial que estabeleceu os valores 

arbitrados.

Outrossim, percebe-se que os alimentandos são maiores e capazes e 

consentem com a exoneração dos alimentos, tanto que assinaram a 

petição inicial, anuindo expressamente com o quanto disposto.

Assim, em respeito aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional 

e solução integral do processo, enaltecidos pelo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o advogado da parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR a petição inicial, a fim de apresentar cópia da sentença e do 

trânsito em julgado que fixou os alimentos em favor dos alimentandos, bem 

como, caso queira, ADEQUAR/ADITAR os pedidos iniciais, requerendo a 

homologação do acordo de exoneração de alimentos, ante a inexistência 

de litígio.

Advirta-se que o descumprimento das medidas retro, poderá ensejar o 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, ABRA-SE VISTA ao 

Ministério Público.

 Após, façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 26 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 51147 Nr: 2646-29.2018.811.0047

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazaro Medeiros de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO NOGUEIRA MACHADO 

- OAB:5311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste 

requerendo o que entender pertinente.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Jauru/MT, 26 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 51151 Nr: 2649-81.2018.811.0047
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 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Mota do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizangela Tavares Santana Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO NOGUEIRA MACHADO 

- OAB:5311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO NOGUEIRA 

MACHADO - OAB:5311

 Visto.

Primeiramente, DETERMINO que os autos sejam processados em segredo 

de justiça (CPC, artigo 189, inciso II).

 No mais, considerando a existência de interesse de menor no presente 

feito, com fundamento no art. 178, inciso II, do CPC, abra-se vista dos 

autos ao Ministério Público para que se manifeste.

CUMPRA-SE.

Jauru/MT, 26 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47693 Nr: 676-91.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA VAZ GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aretusa Aparecida Francisco 

Moreira - OAB:MT-13095 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VistosO processo encontra-se em ordem, estando presentes os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular, assim como as 

condições da ação.Não há preliminares a serem analisadas, de igual forma 

não há nulidades a serem sanadas.Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa referente ao exame dos requisitos de admissibilidade da 

lide, com lastro no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo 

Civil, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória. 

Não há fatos incontroversos.Fixo matéria fática controvertida, a qualidade 

de segurado; o cumprimento da carência e a deficiência incapacitante 

para o desemprenho de atividade laboral.No tocante à instrução 

processual, defiro a produção de prova testemunhal.Designo audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 19 de março de 2018, às 15h30.

(...)INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para apresentarem, no prazo 

comum de quinze (15) dias, seus pareceres.f)O laudo pericial deverá 

conter a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica 

realizada, indicação do método utilizado, resposta conclusiva a todos os 

quesitos apresentados, bem como em linguagem simples, indicar como 

alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como, emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia (art. 473, incisos I a IV e §

§ 1º e 2º, CPC).g)Com o laudo pericial nos autos, VISTA ÀS PARTES para 

se manifestarem sobre ele, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, §1º, do 

CPC), consignando-se que o silêncio valerá pela presunção de 

concordância com o laudo.h)Com a manifestação das partes, ou decorrido 

o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE o pagamento dos honorários 

periciais através do Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita 

da Justiça Federal – AJG/JF, na forma do art. 22 da Resolução nº 

305/2014.Por fim, com o integral cumprimento das determinações acima 

mencionadas, ou sendo necessário decidir de maneira diversa, 

PROMOVAM a conclusão dos autos.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 23 novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47271 Nr: 439-57.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Bomfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Quanto a preliminar de prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, destaco 

que conforme pontuou a Autarquia requerida, há de se reconhecer 

prescritas consoante estabelece o artigo 103, parágrafo único, da Lei 

8.213/91, e súmula 85 do STJ, motivo pelo qual, acolho a preliminar 

aventada.Não havendo questões prejudiciais a serem analisadas e 

inexistindo causas de nulidade, DECLARO O PROCESSO SANEADO.Os 

fatos controvertidos dizem respeito ao preenchimento dos requisitos 

necessários para comprovação da condição de segurado especial rural e 

exercício da atividade rural em número de meses idêntico à carência do 

benefício pleiteado. No tocante à instrução processual, DEFIRO a 

produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas. No presente caso, a necessidade dos 

depoimentos pessoais será verificada por ocasião da audiência.Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19/03/2019, às 14h30.

(...)Consigno que, nos termos do §1º do art. 357, do CPC, as partes tem o 

direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, contados do saneamento.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 23 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47182 Nr: 374-62.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERLY MARIA DUQUE DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Quanto à preliminar de prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, destaco 

que, conforme pontuou a Autarquia requerida, há de se reconhecer 

prescritas consoante artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, e 

súmula 85 do STJ, motivo pelo qual, acolho a preliminar aventada.Não 

havendo questões prejudiciais a serem analisadas e inexistindo causas de 

nulidade, DECLARO O PROCESSO SANEADO.Os fatos controvertidos 

dizem respeito ao preenchimento dos requisitos necessários para 

comprovação da condição de segurado especial rural e exercício da 

atividade rural em número de meses idêntico à carência do benefício 

pleiteado. No tocante à instrução processual, DEFIRO a produção de prova 

oral, consistente nos depoimentos pessoais e inquirição de testemunhas. 

No presente caso, a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência.Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 19/03/2019, às 14h00.Fixo o prazo comum de 5 

(cinco) dias úteis para apresentação de rol de testemunhas. Assevero 

que, nos termos do §1º do art. 357, do CPC, as partes tem o direito de 

pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, contados do saneamento.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 26 de novembro de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26528 Nr: 335-67.2015.811.0048

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 Vistos.

1. É dever do magistrado promover os meios necessários para que as 

partes cheguem a um acordo (STJ – Resp. nº 242.322-SP).

 Com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos de 

solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as ondas 
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renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está 

incluída, pela própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” 

(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).

2. Assim, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, 

designo audiência de conciliação para o dia 28/01/2019, às 15h30min 

(horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de 

Processo Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição 

nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda-se 

o(a) Sr(a). Gestor(a) com o necessário.

3. Intime-se a parte requerida através de sua procuradora fim de 

comparecer à audiência, acompanhada de seus(uas) advogados(as).

 4. Intime-se pessoalmente a parte autora.

5. Dê-se ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 26 de novembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45838 Nr: 2098-98.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO MARIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 26 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23108 Nr: 1165-04.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCILENE MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GRIOSSO - OAB:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já qualificadas nos 

autos.

2. O autor pugna pela extinção do presente sem julgamento do mérito, com 

o arquivamento definitivo dos autos, uma vez que o mesmo, não tem mais 

interesse no prosseguimento do feito.

3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo 

Civil.

4. Deixo de condenar o requerido nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, eis que beneficiários da gratuidade da justiça.

5. Após o trânsito em julgado procedendo-se as anotações de estilo, 

dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47586 Nr: 2749-33.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 26 de novembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23331 Nr: 1386-84.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA ESTER CARNEIRO FACHARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GRIOSSO - OAB:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejada pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de ESTER CARNEIRO FACHARDO, 

conforme fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o 

cálculo apresentado pela executada às fls. 88/89 e, por corolário, 

determino que se aguarde o decurso do prazo para interposição de 

eventual recurso, certificando o trânsito em julgado, após prossiga no 

cumprimento da sentença, com a expedição das RPVs, em favor da parte 

exequente.3.2. Deixo de condenar a parte executada em honorários 

advocatícios por serem incabíveis em caso de não extinção do 

processo.3.3. Expeça-se o Necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23325 Nr: 1380-77.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IVONE APARECIDA LUCIA PEREIRA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GRIOSSO - OAB:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejada pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de IVONE APARECIDA LUCIA 

PEREIRA DE MATOS, conforme fundamentação supra, motivo pelo qual 

homologo, desde já, o cálculo apresentado pela executada às fls. 185/186 

e, por corolário, determino que se aguarde o decurso do prazo para 

interposição de eventual recurso, certificando o trânsito em julgado, após 

prossiga no cumprimento da sentença, com a expedição das RPVs, em 

favor da parte exequente.3.2. Deixo de condenar a parte executada em 

honorários advocatícios por serem incabíveis em caso de não extinção do 

processo.3.3. Expeça-se o Necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23290 Nr: 1348-72.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA ARAÚJO DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GRIOSSO - OAB:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já qualificadas nos 

autos.

2. O autor pugna pela extinção do presente sem julgamento do mérito, com 

o arquivamento definitivo dos autos, uma vez que o mesmo, não tem mais 

interesse no prosseguimento do feito.

3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo 

Civil.

4. Deixo de condenar o requerido nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, eis que beneficiários da gratuidade da justiça.

5. Após o trânsito em julgado procedendo-se as anotações de estilo, 

dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23375 Nr: 1429-21.2013.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA BIANCONI - 

OAB:17794/A

 Vistos.

1. Diante da informação contida no petitório de fl.146/147, intime-se 

pessoalmente o acusado Erison dos Santos, para que constitua novo 

patrono ou manifeste seu interesse em ser assistida pela Defensoria 

Pública local, devendo o Sr. Oficial de Justiça indagar o réu quando de sua 

intimação se o mesmo irá constituir Advogado nos autos ou se pretende 

ter sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública. Prazo: 10 (dez) dias.

2. Decorrido o prazo supra assinalado, venham-me os autos conclusos 

após a certificação do mesmo.

3. Ademais, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

16/04/2019, às 14h00min (horário oficial de Cuiabá – MT).

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23278 Nr: 1337-43.2013.811.0048

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIA OLIVEIRA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO 

GRIOSSO - OAB:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já qualificadas nos 

autos.

2. O autor pugna pela extinção do presente sem julgamento do mérito, com 

o arquivamento definitivo dos autos, uma vez que o mesmo, não tem mais 

interesse no prosseguimento do feito.

3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo 

Civil.

4. Deixo de condenar o requerido nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, eis que beneficiários da gratuidade da justiça.

5. Após o trânsito em julgado procedendo-se as anotações de estilo, 

dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22121 Nr: 138-83.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

SOLANGE FÁTIMA COLLE, VALDECIR LUIZ COLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro, para que que seja juntada aos autos a 

documentação requerida, bem como seja atualizada no Sistema Apolo a 

representação processual.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20608 Nr: 667-73.2011.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO STÁBILE, LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA, EVANDRO 

STÁBILE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, KARLA LETICIA DA SILVA - OAB:22787/O, MARCELO 

DA SILVA LIMA - OAB:4272, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, MARCELO DA SILVA LIMA - OAB:4272

 Vistos, etc.

 1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO, CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS, 

INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E REPAÇÃO POR PERDAS E DANOS, 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARCIAL - LIMINAR ajuizada por 

EVANDRO STÁBILE em face de LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA, ambos 

já qualificados.

2. Ás fls. 386/387, LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA alega que o autor, em 

29/06/2011, efetuou averbação nas matrículas dos imóveis de número 

2.333 e 537, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de 

Juscimeira, quando a presente ação tramitava na Comarca de Campo 

Verde – MT, pugna pela expedição de ofício ao referido cartório visando o 

cancelamento das referidas averbações.

3. Analisando os presentes autos, depreende-se que é pertinente o 

pedido feito pelo requerido, vez que o presente feito já foi sentenciado, 
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declarando a rescisão do contrato, decisão esta com transitada em 

julgado, não tendo porque permanecer constrição nos referidos imóveis 

do requerido.

4. Nesse passo, defiro o pedido de fls. 386/387, para que seja 

devidamente oficiado o Cartório de Registro de Imóveis de Juscimeira – 

MT, determinando que sejam canceladas as averbações AV-2/2.333 e 

AV-5/537, feitas nas matrículas dos imóveis de número 2.333 e 537 

respectivamente, daquele cartório.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47914 Nr: 2871-46.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCELENA GONÇALVES DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos etc.

1. Primeiramente, recebo a exordial por estarem presentes os 

pressupostos processuais.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do § 1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição juntada aos autos.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

4. DISPOSITIVO

4.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

4.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

4.3. Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.

4.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

4.5. Publique-se. Registre-se. Intima-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 26 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 6014 Nr: 792-17.2006.811.0048

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANORINO JOSÉ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON FERREIRA DOS SANTOS, INÊZ 

SOARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A

 Vistos, etc.

1. Cuida-se de pedido de execução por quantia certa fundada em título 

executivo judicial (art. 515, NCPC).

2. Nos termos do artigo 24, § 1º da Lei nº 8.906/94 – EOAB – possível a 

pretensão de execução da verba honorária nos próprios autos em que o 

causídico desenvolveu seu trabalho.

3. O exequente já apresentou demonstrativo do débito atualizado até a 

data do pedido de execução, conforme exigência legal.

4. Intime-se a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar 

o pagamento da dívida, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), além da incidência de honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento), bem como penhora de tantos bens quantos bastem para 

a satisfação do débito (art. 523, NCPC).

 5. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa, expedindo-se, 

em seguida, mandado de penhora e avaliação, e intimando-se o executado 

de imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do § 3º do 

artigo 523, NCPC.

6. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

e os honorários advocatícios, no mesmo patamar, incidirão sobre o 

restante (art. 523, § 2º, NCPC).

 7. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21150 Nr: 215-29.2012.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE AURÉLIO APARECIDO DE PAIVA, JOSE 

MARIA DE PAIVA, ORLANDA CAMILA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA ALVES - OAB:9.416, 

DANIELLA MOREIRA NERY SANTIAGO CLOSS - OAB:14268-B, 

FERNANDA MAMEDE BECK - OAB:13621, JOSÉ CARLOS CARVALHO 

JUNIOR - OAB:5646, LAURA F. P. SOUZA WILLON - OAB:10637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 1.022, do Novo Código 

de Processo Civil, acolho os embargos para declarar nula a referida 

decisão, devendo ser prolatada outra com a seguinte redação:“Vistos, 

etc.1. Cuida-se de pedido de execução por quantia certa fundada em título 

executivo judicial.2. O exequente já apresentou demonstrativo do débito 

atualizado até a data do pedido de execução.3. Intime-se o INSS, por 

intermédio de seu Procurador, para opor embargos, no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 130, da Lei n.º 8.213/91 com redação dada pela Lei nº 

9.528/97).5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.”Considerando 

não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o 

embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo segundo, do Novo 

Código de Processo Civil.Publique -se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22950 Nr: 1012-68.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARLLENE SILVA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejada pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de KARLLENE SILVA DOS ANJOS, 

conforme fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o 

cálculo apresentado pela executada às fls. 186/187 e, por corolário, 

determino que se aguarde o decurso do prazo para interposição de 

eventual recurso, certificando o trânsito em julgado, após prossiga no 

cumprimento da sentença, com a expedição das RPVs, em favor da parte 

exequente.3.2. Deixo de condenar a parte executada em honorários 

advocatícios por serem incabíveis em caso de não extinção do 

processo.3.3. Expeça-se o Necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22951 Nr: 1013-53.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACIA SIMONE ARRAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GRIOSSO - OAB:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejada pelo 
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ESTADO DE MATO GROSSO em face de CACIA SIMONE ARRAES, 

conforme fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o 

cálculo apresentado pela executada às fls. 88/89 e, por corolário, 

determino que se aguarde o decurso do prazo para interposição de 

eventual recurso, certificando o trânsito em julgado, após prossiga no 

cumprimento da sentença, com a expedição das RPVs, em favor da parte 

exequente.3.2. Deixo de condenar a parte executada em honorários 

advocatícios por serem incabíveis em caso de não extinção do 

processo.3.3. Expeça-se o Necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22953 Nr: 1015-23.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÔNICA SANTANA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejada pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de MÔNICA SANTANA CARDOSO, 

conforme fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o 

cálculo apresentado pela executada às fls. 188/189 e, por corolário, 

determino que se aguarde o decurso do prazo para interposição de 

eventual recurso, certificando o trânsito em julgado, após prossiga no 

cumprimento da sentença, com a expedição das RPVs, em favor da parte 

exequente.3.2. Deixo de condenar a parte executada em honorários 

advocatícios por serem incabíveis em caso de não extinção do 

processo.3.3. Expeça-se o Necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23286 Nr: 1344-35.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GRIOSSO - OAB:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejada pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de NILZA MARIA DA SILVA, 

conforme fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o 

cálculo apresentado pela executada às fls. 126/127 e, por corolário, 

determino que se aguarde o decurso do prazo para interposição de 

eventual recurso, certificando o trânsito em julgado, após prossiga no 

cumprimento da sentença, com a expedição das RPVs, em favor da parte 

exequente.3.2. Deixo de condenar a parte executada em honorários 

advocatícios por serem incabíveis em caso de não extinção do 

processo.3.3. Expeça-se o Necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 311 Nr: 96-59.1998.811.0048

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCIMEIRA COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:OABMT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir José Morandini - 

OAB:15139

 Vistos, etc.

Em consulta direta deste Magistrado, verifiquei a inexistência de saldo a 

ser penhorado nas contas bancárias do requerido.

 Junte-se cópia da consulta on-line.

Ademais, considerando as disposições contidas nos Provimentos nºs. 84 

e 86/2014-CGJ, intime-se a parte requerente, pessoalmente através de 

seu procurador(a) legal, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpre-me advertir que no prazo supra assinalado, o(a) procurador(a) da 

parte requerente deverá indicar a providencia efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. 

(Artigo 1º, §2º do Provimento nº. 84/2014-CGJ.)

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45713 Nr: 2067-78.2018.811.0048

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA FREITAS, 

GABRIELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:18513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito de DUAS (02) diligências do Oficial de Justiça, no 

valor que se refere a ZONA RURAL, através de emissão de guias no site 

deste tribunal, para efetivo cumprimento do mandado de CITAÇÃO no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23505 Nr: 1530-58.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA RICARDO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GRIOSSO - OAB:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejada pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de JOSEFA RICARDO MARCOS, 

conforme fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o 

cálculo apresentado pela executada às fls. 95/96 e, por corolário, 

determino que se aguarde o decurso do prazo para interposição de 

eventual recurso, certificando o trânsito em julgado, após prossiga no 

cumprimento da sentença, com a expedição das RPVs, em favor da parte 

exequente.3.2. Deixo de condenar a parte executada em honorários 

advocatícios por serem incabíveis em caso de não extinção do 

processo.3.3. Expeça-se o Necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42473 Nr: 587-65.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ VIGOLO, GERALDO VIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS FILHO, MARIA 

MADALENA GOMES SANTOS, ROGÉRIO CAMARGO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:8047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA VIDOTTO 

MARTINS. - OAB:14990, CARLOS ALBERTO GONÇALVES. - 

OAB:118907/SP, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B, FAHD DIB 

JUNIOR. - OAB:225274/SP, ILEONILSON RODRIGUES - OAB:11602-MT

 Vistos.

1. Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir, sob pena 
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de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, com alusão ao 

julgamento antecipado de lide.

2. Após decorrido o prazo supra assinalado, venham-me conclusos para 

deliberações.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 27 de novembro 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23280 Nr: 1339-13.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA FARIAS SANTANA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO 

GRIOSSO - OAB:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já qualificadas nos 

autos.

2. O autor pugna pela extinção do presente sem julgamento do mérito, com 

o arquivamento definitivo dos autos, uma vez que o mesmo, não tem mais 

interesse no prosseguimento do feito.

3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo 

Civil.

4. Deixo de condenar o requerido nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, eis que beneficiários da gratuidade da justiça.

5. Após o trânsito em julgado procedendo-se as anotações de estilo, 

dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23003 Nr: 1061-12.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THYAGO CARDOSO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já qualificadas nos 

autos.

2. O autor pugna pela extinção do presente sem julgamento do mérito, com 

o arquivamento definitivo dos autos, uma vez que o mesmo, não tem mais 

interesse no prosseguimento do feito.

3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo 

Civil.

4. Deixo de condenar o requerido nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, eis que beneficiários da gratuidade da justiça.

5. Após o trânsito em julgado procedendo-se as anotações de estilo, 

dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23050 Nr: 1106-16.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLENE MORENO MISAEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO GRIOSSO - 

OAB:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já qualificadas nos 

autos.

2. O autor pugna pela extinção do presente sem julgamento do mérito, com 

o arquivamento definitivo dos autos, uma vez que o mesmo, não tem mais 

interesse no prosseguimento do feito.

3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo 

Civil.

4. Deixo de condenar o requerido nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, eis que beneficiários da gratuidade da justiça.

5. Após o trânsito em julgado procedendo-se as anotações de estilo, 

dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32728 Nr: 1518-39.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA ELIAS UEDA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:292271, PROCURADOR(A) DO INSTITUTO NACIONAL - INSS - 

OAB:

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 27 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29176 Nr: 85-97.2016.811.0048

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MACHADO SANTIAGO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BH COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, 

MARCOS ROBERTO SILVA COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846-MT

 Vistos.

1. Diante da juntada de Ref: 82 intime-se a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Juscimeira-MT, 27 de novembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-79.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

CIRLENE DA SILVA MOREIRA, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, 

por entender não ter havido danos materiais ou morais a serem 

indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 

9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-64.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 
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a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

CIRLENE DA SILVA MOREIRA, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, 

por entender não ter havido danos materiais ou morais a serem 

indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 

9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-89.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a 

sentença prolatada anteriormente, visando à sua reconsideração, sob 

alegação de evidente omissão e contradição. É o relatório. Fundamento. 

Passo à decisão. 2. Os Embargos de Declaração tal como esculpido no 

Código de Processo Civil possui caráter supletivo e sobretudo periférico, o 

objetivando a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, 

porventura existente na decisão em sentido amplo. Nesse passo, faz-se 

necessário salientar que tal possibilidade se limita às hipóteses de 

correção de vícios de omissão e contradição, haja vista que, sendo 

constatada a ocorrência de obscuridade, seu saneamento importa, 

apenas, o esclarecimento do quanto foi decidido, sem permitir a análise de 

elementos desconsiderados, tampouco a adoção de um, dentre 

posicionamentos conflitantes. Em síntese, o saneamento da obscuridade 

significa mero esclarecimento do julgado. Verifica-se, entretanto, a 

inexistência dos citados vícios na decisão atacada, vez que o embargante 

visa à reconsideração da própria decisão, o que é vedado nesta fase, em 

face do encerramento do ofício jurisdicional do juízo prolator da decisão. 

No caso versando, mesmo na razoabilidade dos argumentos do 

Embargante, o acolhimento dos Embargos de Declaração implicaria em uma 

modificação profunda da decisão. Nesse diapasão, a insatisfação da 

Embargante com a decisão deve ser deduzida na via processual 

adequada, não em sede de embargos de declaração, ausente efetiva 

indicação e caracterização de defeitos materiais na decisão embargada, 

não é possível a aplicação do efeito infringente ao recurso, consoante 

leciona a jurisprudência da Corte Superior: “RECURSO ESPECIAL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE UNIFORMIZAÇÃO 

JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 535 

DO CPC. PRETENSÃO NITIDAMENTE INFRINGENTE. 1. Não se admitem os 

aclaratórios quando a pretensão externada pelo embargante é nitidamente 

infringente, vale dizer, de reforma das conclusões obtidas no julgado. 2. 

Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para se 

obter a uniformização de jurisprudência, já que existe, para esta 

pretensão, recurso próprio, de nome semelhante, mas de efeitos 

totalmente diversos: os embargos de divergência. 3. Embargos de 

declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no REsp 1.195.774/ES, Rel. Min. Castro 

Meira, Segunda Turma, DJe 25/3/2011) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO, 

OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - EFEITOS 

MODIFICATIVOS EXCEPCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de 

declaração constituem a via adequada para sanar omissões, 

contradições, obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, 

admitida a atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios 

sejam de tal monta que a sua correção necessariamente infirme as 

premissas do julgado; (...) III - Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. 

EDcl no AgRg no Ag 1364488/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, 

TERCEIRA TURMA, DJe 12/5/2011) Destarte, os embargos de declaração 

devem ser improvidos, uma vez que foram opostos apenas com o intuito 

de modificar a decisão proferido por este Juízo o que, como dito em linhas 

volvidas, não coadunam com a finalidade do recurso em pauta. Revela-se, 

com efeito, na pretensão recursal o visível desiderato de conferir efeito 

modificativo aos manejados embargos declaratórios, o que só é admissível 

em casos excepcionais, não sendo o que se vislumbra nesta decisão 

atacada. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 

1022, do Novo Código de Processo Civil, conheço dos Embargos, mas 

nego-lhe provimento, determinando o prosseguimento da decisão 

embargada. 3.2. Considerando que não comprovado o manifesto caráter 

protelatório, deixo de condenar o embargante na multa prevista no artigo 

1026, parágrafo segundo, do Novo Código de Processo Civil. 3.3. 

Intimem-se. Cumpra-se a decisão embargada. Alcindo Peres da Rosa Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-54.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao 

Cumprimento da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a 

suspensão da presente execução, até a decisão final do referido 

incidente. 2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o 

referido incidente, no prazo de 10 (dez) dias. 3. A seguir, voltem 

conclusos para decisão. 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-74.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR, contra a sentença prolatada 

anteriormente, visando à sua reconsideração, sob alegação de evidente 

omissão e contradição. É o relatório. Fundamento. Passo à decisão. 2. Os 
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Embargos de Declaração tal como esculpido no Código de Processo Civil 

possui caráter supletivo e sobretudo periférico, o objetivando a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo. Nesse passo, faz-se necessário 

salientar que tal possibilidade se limita às hipóteses de correção de vícios 

de omissão e contradição, haja vista que, sendo constatada a ocorrência 

de obscuridade, seu saneamento importa, apenas, o esclarecimento do 

quanto foi decidido, sem permitir a análise de elementos desconsiderados, 

tampouco a adoção de um, dentre posicionamentos conflitantes. Em 

síntese, o saneamento da obscuridade significa mero esclarecimento do 

julgado. Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na 

decisão atacada, vez que o embargante visa à reconsideração da própria 

decisão, o que é vedado nesta fase, em face do encerramento do ofício 

jurisdicional do juízo prolator da decisão. No caso versando, mesmo na 

razoabilidade dos argumentos do Embargante, o acolhimento dos 

Embargos de Declaração implicaria em uma modificação profunda da 

decisão. Nesse diapasão, a insatisfação da Embargante com a decisão 

deve ser deduzida na via processual adequada, não em sede de 

embargos de declaração, ausente efetiva indicação e caracterização de 

defeitos materiais na decisão embargada, não é possível a aplicação do 

efeito infringente ao recurso, consoante leciona a jurisprudência da Corte 

Superior: “RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

PRETENSÃO DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO 

NITIDAMENTE INFRINGENTE. 1. Não se admitem os aclaratórios quando a 

pretensão externada pelo embargante é nitidamente infringente, vale dizer, 

de reforma das conclusões obtidas no julgado. 2. Os embargos de 

declaração não são o meio processual adequado para se obter a 

uniformização de jurisprudência, já que existe, para esta pretensão, 

recurso próprio, de nome semelhante, mas de efeitos totalmente diversos: 

os embargos de divergência. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. 

EDcl no REsp 1.195.774/ES, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 

25/3/2011) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - EFEITOS MODIFICATIVOS 

EXCEPCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração 

constituem a via adequada para sanar omissões, contradições, 

obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a 

atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal 

monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do 

julgado; (...) III - Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgRg 

no Ag 1364488/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, 

DJe 12/5/2011) Destarte, os embargos de declaração devem ser 

improvidos, uma vez que foram opostos apenas com o intuito de modificar 

a decisão proferido por este Juízo o que, como dito em linhas volvidas, 

não coadunam com a finalidade do recurso em pauta. Revela-se, com 

efeito, na pretensão recursal o visível desiderato de conferir efeito 

modificativo aos manejados embargos declaratórios, o que só é admissível 

em casos excepcionais, não sendo o que se vislumbra nesta decisão 

atacada. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 

1022, do Novo Código de Processo Civil, conheço dos Embargos, mas 

nego-lhe provimento, determinando o prosseguimento da decisão 

embargada. 3.2. Considerando que não comprovado o manifesto caráter 

protelatório, deixo de condenar o embargante na multa prevista no artigo 

1026, parágrafo segundo, do Novo Código de Processo Civil. 3.3. 

Intimem-se. Cumpra-se a decisão embargada. Alcindo Peres da Rosa Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-17.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido retro, para que seja expedido o competente 

alvará para o levantamento dos valores depositados, conforme os dados 

bancários colacionados aos autos. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000316-73.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido retro, para que seja suspenso o andamento 

do presente feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. 2. Após o 

decurso do prazo, certifique-se e faça conclusos. 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46471 Nr: 239-73.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CLEMENTINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o exequente para manifestar no prazo de 20 (dez) dias, 

requerendo o que for de direito, sob pena de arquivamento.

Destarte, decorrido o prazo, certifique-se, volte concluso.

CUMPRA-SE. INTIME-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 26 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60768 Nr: 741-07.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL MADEIREIRA R.D.V. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Amádio Fernandes Lima 

- OAB:4037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o envio de ofício requerido.

Destarte, conforme verifica-se nos autos, a parte autora é instituição 

bancária de amplo acesso a sistemas de informações, motivo pelo qual, é 

de sua competência o fornecimento dos dados necessários para o 

deslinde da ação, nos termos do art.319, II, do CPC.

Assim, intime-se a requerente para que no prazo de 10 (dez) dias requeira 

o que for de direito, sob pena de extinção.

Às providências.

Marcelândia/MT, 26 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65030 Nr: 239-63.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO VASKEVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAMRA ANDRADE DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 16035A, Josiane Pilatti - OAB:SC33.611, RAFAEL 
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WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016).

Sem questões processuais pendentes, tem-se que a controvérsia fática 

restringe-se à existência do preenchimento dos requisitos da 

aposentadoria por idade e ao período do labor para fins da carência 

exigida na concessão do benefício, cabendo à parte autora o ônus de 

comprovar sua tese pelos meios de provas admitidos em direito, 

especialmente, a testemunhal.

Parte autora apresentou rol de testemunha à fl.73. Fica a audiência 

DESIGNADA PARA O DIA 09 de maio de 2019, ÀS 13H30MIN.

INTIMEM-SE.

Marcelândia/MT, 26 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61377 Nr: 75-69.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDECIR SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

MARCELÂNDIA em face de WALDECIR SANTOS DA SILVA.

Destarte, em manifestação à fl. 27 dos autos, a exequente pugna pela 

extinção do feito, uma vez que houve adimplemento do débito.

É o relatório.

DECIDO.

Tendo em vista a satisfação do crédito, conforme noticiado pelo 

requerente (fl.27/28), JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil.

 Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras ou restrições que 

houver nos autos em nome do executado.

Custas pelo executado. Proceda-se o cálculo das custas processuais 

devidas, se for o caso.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de 

estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marcelândia/MT, 26 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78579 Nr: 2315-55.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VITOR DE ALMEIDA, MARIA DE FÁTIMA 

COUTINHO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.CITEM-SE os executados para, no prazo de três (03) dias, 

efetuarem o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e 

honorários advocatícios (artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de 

penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia do débito e seus 

acréscimos.Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, o oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens 

e sua avaliação, devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter 

todos os elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, 

INTIMANDO na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 

1° c/c artigo 870 e ss. do CPC/2015).Recaindo a penhora sobre bens 

móveis, deverá o meirinho indagar aos executados acerca de sua 

propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, descrevendo o real estado 

de conservação do bem e outras informações complementares que 

entender pertinentes(...)CONSIGNE-SE no mandado a faculdade conferida 

aos devedores contida no artigo 916 CPC/2015.Não sendo encontrados 

bens para constrição, INTIME-SE as partes executadas para que indique 

bens passíveis de penhora.FIXO os honorários advocatícios em de 10% 

do valor da causa, in verbis artigo 827 do CPC/2015.(...).Caso as partes 

executadas não sejam encontradas, ou não seja encontrado bem 

suscetível de penhora, bem como os executados deixem de cumprir os 

termos do presente despacho, diga a parte credora em 10 (dez) dias, sob 

pena de suspensão da execução e posterior arquivamento dos autos, nos 

termos do artigo 921, inciso III, § 1° do CPC/2015.Permanecendo a parte 

exequente inerte, declaro suspenso o processo pelo prazo de um ano 

(artigo 921, inciso III do CPC). Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem que 

seja localizado os executados ou encontrado bens penhoráveis, 

determino o arquivamento dos autos.Caso haja pagamento, diga a parte 

exequente em 05 (cinco) dias, ficando ciente que a inércia implicará em 

presunção de quitação e extinção da execução.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 26 de novembro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65014 Nr: 232-71.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES MARTINS PENTEADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco Pascoalão - 

OAB:16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vindos os autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

intime-se a parte autora para requerer o que for de direito no prazo de 05 

(cinco) dias.

Decorrido o prazo acima, sem manifestação, certifique-se.

Após, ARQUIVE-SE os autos com as cautelas e baixas de praxe.

CUMPRA-SE. INTIME-SE.

Marcelândia/MT, 26 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73642 Nr: 1571-94.2017.811.0109

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRLEY ALVES NUNES BUSSADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVANI BUSSADORI ROMANELLI, 

ILSON ROMANELLI, José Carlos Romanelli, TAUANE BUSSADORI 

ROMANELLI, CELITA APARECIDA, SILVIO ROBERTO ROMANELLI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aguinaldo Wagner Zanatto - 

OAB:7284-B/MT, OTILIO RIBEIRO NETO - OAB:13332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO DE 

OLIVEIRA - OAB:28.087/PR, Marcos Dauber - OAB:31.278 OAB/PR

 Vistos, etc.

Em razão da designação de audiência de conciliação nos processos em 

apenso (77047 e 77045), por ora, deixo de apreciar a manifestação à fl.92 

e ao recurso à fl.133, para após a realização do ato.

Marcelândia/MT, 26 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49818 Nr: 354-26.2011.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE MARCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 
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OAB:3560-MT, Andrei César Dominguez - OAB:8094/MT, FAUSTO 

NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos etc.Consubstanciado à manifestação de fls. 109/113, defiro o 

pleito e determino que se CITEM e se INTIMEM os herdeiros/executados (fl. 

110), para, no prazo de três (03) dias, efetuarem o pagamento da dívida, 

acrescida das custas processuais e honorários advocatícios (artigo 829, 

caput, do CPC/2015) sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem 

para a garantia do débito e seus acréscimos.Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça PROCEDERÁ DE 

IMEDIATO à penhora de bens e sua avaliação, devendo a avaliação feita 

pelo Oficial de Justiça conter todos os elementos necessários ao ato e 

não mera estimativa de valor, INTIMANDO na mesma oportunidade, as 

partes executadas (artigo 829, § 1° c/c artigo 870 e ss. do 

CPC/2015).Recaindo a penhora sobre bens móveis, deverá o meirinho 

indagar aos executados acerca de sua propriedade, CERTIFICANDO-SE 

sua resposta, descrevendo o real estado de conservação do bem e 

o u t r a s  i n f o r m a ç õ e s  c o m p l e m e n t a r e s  q u e  e n t e n d e r 

pertinentes(...)CONSIGNE-SE no mandado a faculdade conferida aos 

devedores contida no artigo 916 CPC/2015.Não sendo encontrados bens 

para constrição, INTIME-SE as partes executadas para que indique bens 

passíveis de penhora.FIXO os honorários advocatícios em de 10% do 

valor da causa, in verbis artigo 827 do CPC/2015. (...)Permanecendo a 

parte exequente inerte, declaro suspenso o processo pelo prazo de um 

ano (artigo 921, inciso III do CPC). Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem 

que seja localizado os executados ou encontrado bens penhoráveis, 

determino o arquivamento dos autos.Caso haja pagamento, diga a parte 

exequente em 05 (cinco) dias, ficando ciente que a inércia implicará em 

presunção de quitação e extinção da execução.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 26 de novembro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73994 Nr: 1747-73.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE MOLAS BRAÇO FORTE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante da negativa de pagamento, bem como de ausência de 

contestação, JULGO PROCEDENTE a presente ação de cobrança, o que 

faço com julgamento do mérito, conforme o artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, devendo o requerido pagar o valor de R$5.494,18 (cinco 

mil quatrocentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos) ao Autor, 

devendo ser corrigidos com juros e correção monetária a partir da 

citação.Ainda, condeno a parte requerida aos pagamentos de custas 

processuais e honorários advocatícios, este em 10% sob o valor da 

causa, nos termos do art. 85,§2º, III do Código Processo Civil, 

considerando a baixa complexidade da causa.Decorrido o prazo sem 

interposição de eventual recurso, arquive-se mediante as baixas e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Marcelândia/MT, 26 de novembro de 

2018.Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74388 Nr: 1974-63.2017.811.0109

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINA STORCH, DANIEL STORCH, BRUNO STORCH, 

DAVI STORCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO, HEINZ DIETER STORCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Vistos, etc.

KARINA STORCH, DANIEL STORCH, DAVI STORCH E BRUNO STORCH, 

qualificados na inicial, ajuizou pedido de Alvará Judicial em razão do 

falecimento de seu pai Sr. Heinz Dieter Storch, na data de 16/06/2016, a 

qual teria deixado certa quantia remanescente de benefício previdenciário, 

bem valores decorrentes de cota capital, no valor de R$13.703,32 (treze 

mil setecentos e três reais e trinta e dois centavos), conforme informado 

pela instituição bancária (fl.28).

 Assim, os requerentes solicitam a expedição de alvará judicial para 

levantamento dos valores consignados à informação à fl.28.

Ao petitório anexaram os documentos às fls.07/19.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Do que consta nos autos, trata-se de ação judicial para concessão de 

alvará, tendo como objeto o recebimento de valores decorrentes de saldo 

de cota capital no valor de R$13.703,32 (treze mil setecentos e três reais 

e trinta e dois centavos – fl.28).

 Destarte, tendo em vista que os autores outorgaram procuração ao 

mesmo advogado (fl. 10,12,14 e 16), a qual possui poderes específicos 

para receber em nome dos autores, entendo que de fato o procurador 

esta legitimado ao recebimento do crédito objeto dos autos.

 Face ao exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação e DETERMINO a expedição de 

alvará em nome de LANEREUTON THEODORO MOREIRA, autorizando-o a 

receber os valores descritos à fl.28.

Decorrido o prazo para eventual recurso, com o trânsito em julgado, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias, após arquivem-se os 

autos.

Publique-se, Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Marcelândia/MT, 26 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71649 Nr: 496-20.2017.811.0109

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodi Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAISA GONÇALVES CINTRA, DANI ANDRÉ 

TIRAPELLE, DIRCEO CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo H. Cubitza - OAB:10742, 

ROBSON FALCHETTI - OAB:62802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da manifestação da parte autora de fls. 83/84. Determino à 

secretaria para certificar o cumprimento da decisão de fls. 53. Caso ainda 

não tenha sido cumprida, expeçam-se, com urgência, os ofícios 

determinados na decisão. Após, com o resultado, voltem os autos 

conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 26 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67778 Nr: 172-64.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AODS, GENI DE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURY ROQUE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOZIELLEN DE ARAUJO 

BARROS - OAB:22781/O

 Vistos, etc.

Diante de retificação de conta bancária (fl.86), sendo possível, expeça-se 

o competente alvará para levantamento dos valores descritos às fls.62/63 

nos autos para conta indicada. Aguarde-se o pagamento.

Após, intime-se a parte exequente para requerer o que for de direito.

Após, volte concluso.

CUMPRA-SE. INTIME-SE.

Marcelândia/MT, 26 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78798 Nr: 2425-54.2018.811.0109

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSR, JAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

 Trata-se de pedido de homologação de acordo de Ação de Divórcio entre 

Josimar Aparecido Ramos e Lucineia dos Santos Ramos, ambos 

qualificados à fls. 03.

Com o pedido, anexaram documentos (fls. 15/19).

Decido.

O acordo celebrado preserva de forma integral o interesse das partes.

 Ademais, a avença resguarda os direitos previstos na legislação pátria e 

relativos ao caso em análise.

Posto isto, homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo de vontades efetivado entre as partes acima epigrafadas, cujas 

cláusulas e condições encontram-se às fls. 09/10 fazem parte integrante 

desta decisão.

Assim sendo, a demanda em questão visa apenas os direitos individuais e 

disponíveis do casal para o presente divorcio para que produza seus 

efeitos legais, e a concessão de justiça gratuita devido à condição 

financeira de ambas as partes.

Desta forma, JULGO PROCEDENTE o pedido das partes e DECLARO O 

DIVÓRCIO entre as partes, com fundamento no art. 487, I, do CPC, 

ressaltando que a cônjuge virago utilizará o seu nome de solteira Lucinéia 

dos Santos.

Expeça-se mandado de averbação ao cartório de registro de pessoas 

naturais.

P.R.I.C.

 Marcelândia, 22 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77045 Nr: 1498-88.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRLEY ALVES NUNES BUSSADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Romanelli, Sílvio Roberto Romanelli 

Filho, ESPÓLIO DE IVANI BUSSADORI ROMANELLI, Tauane Bussadori 

Romanelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTILIO RIBEIRO NETO - 

OAB:13332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO por ora o pedido de tutela de urgência 

requerida, pelos fundamentos acima expostos, em face da ausência de 

verossimilhança entre os fatos alegados e as documentações anexadas;I.

(...). Após, intime-se a parte autora para emendar a inicial efetuando a 

primeira parcela do pagamento das custas. II.CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para conhecimento da ação, bem como, querendo, CONTESTAR 

a ação no prazo legal;III - Oficie-se ao Juízo onde tramita ação de 

inventário (Vara de Família e sucessões de Londrina- PR, fl.11-v), para 

conhecimento da presente demanda; IV - Manifestado interesse na 

realização de audiência de conciliação (fl.12-v), designo o ato para 20 DE 

MARÇO DE 2019, ÀS 15:15 HORAS, intime-se a parte autora, 

cite-se/intime-se os requeridos para comparecimento. V - O prazo para 

contestar iniciar-se-á, após a realização de audiência de conciliação, caso 

reste infrutífera. Após sendo o caso, com apresentação da respectiva 

contestação, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do CPC, nos 

seguintes termos:a)Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado;b)Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões 

incidentais;c)Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou 

no seu prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.VI - Após, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância.VII - Registre-se, ainda, que não 

serão consideradas relevantes as questões não adequadamente 

delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de todos os 

demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência 

reiterada.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Marcelândia-MT, 26 de 

novembro de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77047 Nr: 1499-73.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRLEY ALVES NUNES BUSSADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Romanelli, ESPÓLIO DE IVANI 

BUSSADORI ROMANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTILIO RIBEIRO NETO - 

OAB:13332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:I.DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela, no que tange 

a averbação desta determinação e da respectiva ação na matrícula do 

imóvel, devendo ser averbado na matrícula do imóvel (614 – Fazenda 

Rancho de Deus) a proibição de prorrogações de contrato de 

arrendamento ou contratação de novos arrendamentos sem a anuência do 

requerente, sob pena de nulidade do contrato. EXPEÇA-SE MANDADO DE 

AVERBAÇÃO;II.INDEFIRO por ora, o pedido de tutela de urgência quanto 

aos bloqueios requeridos, pelos fundamentos acima expostos, face a 

ausência de verossimilhança entre os fatos alegados e a documentação 

anexadas;III.Indefiro o pedido de justiça gratuita(...). IV.CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida para conhecimento da ação e da tutela de 

urgência parcialmente deferida, bem como, querendo, CONTESTAR a ação 

no prazo legal(...);V.INTIME-SE o Agro Industrial Tirex Ltda, possível 

assistente litisconsorcial, para, querendo, expor e requerer o que for de 

direito no prazo de 15 dias. Proceda-se a intimação nos moldes do 

requerido (fls. 12, item IV);VI.Oficie-se ao Juízo onde tramita ação de 

inventário (Vara de Família e sucessões de Londrina- PR, fl.12), para 

conhecimento da presente demanda;VII.Manifestado interesse na 

realização de audiência de conciliação (fl.12-v), designo o ato para 20 DE 

MARÇO DE 2019, ÀS 15:00 HORAS, intime-se a parte autora, 

cite-se/intime-se os requeridos para comparecimento.VIII.(...)IX.Após, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância.X.Registre-se, ainda, que não serão 

consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e 

fundamentadas nas peças processuais, além de todos os demais 

argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência 

reiterada.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Marcelândia-MT, 26 de 

novembro de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62170 Nr: 857-76.2013.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Alvarás expedidos, aguardem-se os pagamentos e após, remetam-se os 

autos ao TRF para julgamento da Apelação.

CUMPRA-SE. INTIME-SE.

Marcelândia/MT, 26 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65285 Nr: 421-49.2015.811.0109

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FRANCISCO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUBE MARCELÂNDIA, VALDENIZA ARAÚJO 

SILVA, ELIZABETE MARIA BACELAR TEIXEIRA, KELI PAES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Analisando autos, verifica-se que o requerido foi 

citado por edital (fl. 89/93), manteve-se inerte, havendo necessidade de 

dar-se um curador ao requerido. Diante disso, não sendo possível a 

nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO Dr. Cilso Pereira dos Santos, 

OAB/MT nº 20.430, com escritório profissional sito à Rua Boa Esperança, 

nº 1.525, Bairro Sol Nascente, comarca de Itaúba-MT, fones (066) 

3561-1145 e 9.9602-2421, e-mail: cilsosantosadv@gmail.com, para 

promover a defesa do interesse da parte requerida.1)Tomando em conta a 

natureza da causa, FIXO os honorários do mencionado advogado em 08 

URH(...).Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. 

Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.2)ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.3)INTIMEM-SE o advogado mencionado para apresentar a 

defesa cabível, na forma da lei.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 26 de novembro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71204 Nr: 215-64.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CLEBER FREITAS MENDES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima, por ora, sem 

prejuízo de nova revisão da manutenção da prisão, MANTENHO A PRISÃO 

PREVENTIVA em face do réu JEAN CLEBER FREITAS MENDES ALVES.Em 

tempo, à secretaria para que solicite ao Juízo deprecado informações 

quanto ao cumprimento das cartas precatórias. INTIME-SE. CIÊNCIA ao 

Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 

26 de novembro de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60913 Nr: 890-03.2012.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. V. NOGUEIRA & CIA LTDA, ZORAIDA 

FONSECA VALADARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos, etc.

 DEFIRO o requerimento à fl.92, no que tange a suspensão do processo, 

bem como a devolução do mandado expedido sob o nº 746.

 Assim, nos termos do art.313,§4º, ficam os autos suspenso pelo prazo 

de 06 (seis) meses. Fluído o prazo, independentemente de nova 

conclusão, INTIME-SE a parte autora para requerer o que for de direito, no 

prazo de dez (10) dias, sob pena de extinção.

 Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, venham-me conclusos.

Atente-se a secretaria para que as intimações sejam feitas em nome do 

advogado indicado à fl.92.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

 Marcelândia/MT, 26 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 64321 Nr: 1227-21.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDACDL, ELIANE SANTOS DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLI COUTINHO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Considerando a declinação da nomeação (fl. 78) e por não ser 

possível a nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. Reginaldo 

Alves: Av. Colonizador José Bianchini, nº. 956-C, Centro, Tel. 9902-6064, 

Marcelândia/MT, para promover a defesa da requerente ELIANE SANTOS 

DOS ANJOS.Honorários do advogado já fixados no despacho de (fls. 78), 

no importe de 02 (dois) URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 

09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o munus público não caberão 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos.Deixo 

consignado os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins 

de conhecimento e advertência ao advogado nomeado.(...).Registre-se, 

também, que são obrigações fundamentais para a percepção da 

remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais. Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.INTIME-SE o advogado nomeado para requerer o que for de 

direito.Após, façam-se os autos conclusos.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 26 de novembro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46543 Nr: 360-04.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDELINDO REBESCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARDELINDO REBESCHINI, Cpf: 

05247454987, Rg: 12B-351.376, Filiação: Luiz Rebeschini e de Amélia S. 

Rebeschini, data de nascimento: 25/10/1942, brasileiro(a), natural de 
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Lagoa Vermelha-RS, casado(a), agropecuarista. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 493,92 (Quatrocentos e noventa e tres reais e 

noventa e dois centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor, conforme normas da 

CGJ do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 26 de novembro de 2018

Geraldo Alves Colaço Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65975 Nr: 750-61.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DOS REIS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco Pascoalão - 

OAB:16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45977 Nr: 1722-75.2008.811.0109

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:MT 131.241-A

 Vistos etc,

À Contadoria do Juízo a fim de fazer os cálculos dos valores devidos pela 

excipiente, conforme orientação da sentença condenatória e da decisão 

da Turma Recursal (fls. 182 e seguintes).

Após, voltem conclusos para a decisão.

Marcelândia-MT, 26 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

Comarca de Matupá

Vara Única

Vara Única

Edital

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA LISTA GERAL DOS JURADOS - FAZ SABER 

a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 

tornando público, nos termos do artigo 425 e seguintes do CPP, a LISTA 

GERAL DE JURADOS PARA O ANO DE 2019.

 * O Edital completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36142 Nr: 983-91.2011.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Pereira Bueno, SANTO CAIONI, 

Alcindo Mayer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Zardo Bueno - 

OAB:17551, ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - OAB:14717, 

GABRIELLE GONÇALVES PEREIRA - OAB:21905/O, MARCUS AUGUSTO 

GIRALDI MACEDO - OAB:13.563, Silvério Gonçalves Pereira - 

OAB:4720-B/MT

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) do réu, Alacindo Mayer, Dr(ª): 

Silvério Gonçalves Pereira - OAB:4720-B/MT, por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o rol de testemunhas e requeira o que for de direito, com fulcro 

no artigo 422, do Código de Processo Penal.

DESPACHO:[...]2) No mais, verifico que não houve manifestação da 

Defesa do acusado Alcindo Mayer quanto a fase 422 do Código de 

Processo Penal, razão pela qual determino que RENOVE-SE a intimação do 

advogado constituído para se manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) 

dias. 3) Decorrido o prazo sem manifestação da Defesa, intime-se o 

acusado ALCINDO MAYER para que, se assim desejar, constituir 

advogado ou, caso alegue não ter condições financeiras para tanto, seja 

informada de que será assistido por Defensor Dativo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54201 Nr: 494-49.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Autos nº 494-49.2014.811.0111.

Código Apolo nº 54201.

Vistos.

RENOVE-SE a intimação do advogado nomeado (Ref. 62) para que 

apresente alegações finais no prazo legal ou, havendo motivo justo, 

renuncie a nomeação, visto que, mesmo regularmente intimado deixou de 

se manifestar em favor do requerido para o qual foi nomeado.

Cientifique-o de que caso o fato volte a ocorrer, será comunicado à sua 

entidade de classe para as providências pertinentes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 26 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27434 Nr: 11-78.1998.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11-78.1998.811.0111 (Código 27434)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequentes: Município de Matupá-MT

Executado: Ademir Lima

Vistos.

Processo em ordem.

Abra-se vista dos autos ao Município de Matupá-MT para se manifestar.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 26 de novembro de 2018.
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Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54906 Nr: 1066-05.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS MENESES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Código nº 54906.

Processo nº 1066-05.2014.811.0111.

Vistos.

RENOVE-SE a intimação da advogada nomeada (fl. 20) para que 

apresente resposta à acusação no prazo legal ou, havendo motivo justo, 

renuncie a nomeação, visto que, mesmo regularmente intimada deixou de 

se manifestar em favor do requerido para o qual foi nomeada.

Cientifique-a de que caso o fato volte a ocorrer, será comunicado à sua 

entidade de classe para as providências pertinentes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 26 de novembro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55538 Nr: 1540-73.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE CAMPOS AMANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Autos nº 1540-73.2014.811.0111.

Código Apolo nº 55538.

Vistos.

RENOVE-SE a intimação do advogado nomeado (Ref. 21) para que 

apresente resposta à acusação no prazo legal ou, havendo motivo justo, 

renuncie a nomeação, visto que, mesmo regularmente intimado deixou de 

se manifestar em favor do requerido para o qual foi nomeado.

Cientifique-o de que caso o fato volte a ocorrer, será comunicado à sua 

entidade de classe para as providências pertinentes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 26 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51777 Nr: 1674-71.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Miotto Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Miquelin - 

OAB:4613/MT

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte ré, Dr.Valdir Miquelin - 

OAB:4613/MT, para que apresente memoriais finais, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54047 Nr: 347-23.2014.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA ME, SEBASTIANA MOREIRA DE SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOGUEIRA AUTOCENTER LTDA ME, SILVIA DE 

FREITAS, José Carlos Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que devidamente citados, os requeridos Nogueira Autocenter 

Ltda ME e José Carlos Nogueira deixaram decorrer "in albis" o prazo para 

manifestação.

Impulsiono o feito abrindo vista a parte exequente para manifestar acerca 

da petição/contestação apresentada pela parte executada Silvia de Freitas 

às fls. 98/108

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74033 Nr: 1000-83.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSEANE LUZ SOBRINHO, Luciano da 

Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 Autos nº 1000-83.2018.811.0111.

Código Apolo nº 74033.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelos acusados e tudo mais que 

dos autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril 

de 2019, às 12h45min.

2) INTIMEM-SE os denunciados para comparecerem à audiência 

mencionada, a fim de serem interrogados, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas nas 

respostas à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 27 de novembro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77676 Nr: 2829-02.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Autos nº 2829-02.2018.811.0111.

Código Apolo nº 77676.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelos acusados e tudo mais que 

dos autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril 

de 2019, às 13h45min.

2) INTIME-SE o denunciado para comparecer à audiência mencionada, a 

fim de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas nas 

respostas à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.
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CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 27 de novembro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68000 Nr: 1605-63.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMORVAN NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1605-63.2017.811.0111.

Código Apolo nº 68000.

Vistos.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

Quanto aos argumentos trazidos pela Autarquia demandada, postergo a 

sua análise para ocasião da sentença.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade por trabalhador rural: a) exercício efetivo de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido.

Com efeito, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de 

março de 2019, às 14h15min, cabendo ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do Juízo, na forma do 

art. 455 do CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 27 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70234 Nr: 2816-37.2017.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, LDAA, AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Por determinação da MM. Juíza de Direito desta Comarca, Drª. Suelen 

Barizon e conforme pauta do Juizo, designo a audiência de conciliação 

para o dia 04/12/2018 às 13H:30MIN, a ser realizada pela Conciliadora 

desta Comarca.

Iaçana Kelly dos Reis Enz - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 79186 Nr: 3602-47.2018.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLNEI CELUPPI, BRENDA CARVALHO DE ARAUJO, 

GUSTAVO RAMON CARVALHO SILVA, GUILHERME CELUPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ROZANGELA CARVALHO DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3602-47.2018.811.0111 (Código 79186)

Classe – Assunto: Inventário

Requerente: Volnei Celuppi e Outros

Requerida: Espólio de Rozangela Carvalho de Araujo

Vistos.

Trata-se de pedido de abertura de inventário dos bens deixados por 

ROZANGELA CARVALHO DE ARAUJO, falecida em 20 de setembro de 

2018.

Preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, recebo a petição inicial.

Nomeio como inventariante o requerente VOLNEI CELUPPI, que deverá 

prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, por meio de seu 

procurador, e apresentar as declarações nos 20 dias subsequentes, caso 

ainda não tenha apresentado.

 Feitas as primeiras declarações, proceda-se às citações previstas no 

artigo 626 do Código de Processo Civil.

Após, vistas à parte, em Cartório, pelo prazo comum de dez dias, para a 

manifestação acerca das primeiras declarações.

Em seguida, abra-se vista ao Ministério Público.

Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77977 Nr: 2978-95.2018.811.0111

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERTA ROCKENBACK, SANDRA REGINA 

ROCKENBACK VON MILLER, MARCIA CRISTINA ROCKENBACK, JAIME 

CESAR ROCKENBACK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALOISIO IRINEU ROCKENBACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2978-95.2018.811.0111 (Código 77977)

Classe – Assunto: Arrolamento Sumário

Requerentes: Herta Rockenback e Outros

Requerido: Espólio de Aloisio Irineu Rockenback

Vistos.

Trata-se de inventário processado sob a forma de arrolamento sumário do 

bem deixado por ALOISIO IRINEU ROCKENBACK, falecido em 30 de junho 

de 2018.

Preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, recebo a petição inicial.

Nomeio como inventariante a requerente HERTA ROCKENBACK, 

independente da lavratura de termo (CPC, art. 660).

Intime-a para atribuir ao bem o valor que estimar, dispensando a prática de 

avaliação (CPC, art. 661).

À mingua de elementos contrários e em homenagem à presunção de 

veracidade que a lei confere a declaração de pobreza sujeitada pela 

parte, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54874 Nr: 1033-15.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON FONSECA DE ALMEIDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, 

declaro por sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado EVERSON 

FONSECA DE ALMEIDA, já qualificado nos autos, bem como todos os 

efeitos dela decorrentes.Em relação aos objetos apreendidos e descritos 

à fl. 42, tendo em vista que se tratam de um litro de Uísque Johnnie Walker, 

Red Lavel e duas latas de energéticos Red Bull e, considerando que não 

são passíveis de doação, bem como não mais interessam ao processo, 

determino a sua DESTRUIÇÃO, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea “a”, 

do Código Penal.Transitando em julgado a presente sentença, 

procedam-se às baixas, comunicações e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Comunique-se.Matupá/MT, 27 de novembro de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27294 Nr: 10-83.2004.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Martins, Silvio Santiago da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A, NILSON ALLAN 

RODRIGUES PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Código nº 27294.

Processo nº 10-83.2004.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Penal

 Autor(es): Ministério Público

Acusados(s): Odair Martins e Silvio Santiago da Silva.

Vistos.

1) Considerando que não há endereço do acusado SILVIO SANTIAGO DA 

SILVA nos autos, DEFIRO a cota ministerial de fl. 377.

2) Para tanto, cite-se mencionado acusado por edital, nos termos do artigo 

361 do Código de Processo Penal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 e art. 

396-A, ambos do Código de Processo Penal.

3) Decorrido o prazo sem manifestação do acusado, volvam-me os autos 

conclusos para análise da cota ministerial de fl. 377.

 Cumpra-se.

Matupá/MT, 27 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35100 Nr: 2413-15.2010.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 (...).Na fase do artigo 422 do CPP, o Ministério Público, à fl. 182, requereu 

a inquirição de Alex Neves Balesteiros, Ronisvaldo do Carmo Lopes, 

Fabiana Aparecida Balesteiros, Antônio Gomes Silva Júnior e Elizandro 

dos Santos Ribeiro.A Defesa do acusado se manifestou na fase do artigo 

422 do CPP, pugnando pela utilização dos meios eletrônicos para 

apresentação de eventuais oitivas de testemunhas ouvidas em Juízo 

durante a fase instrutória. Dou o feito por saneado.DESIGNO sessão para 

julgamento do acusado EMERSON DOS SANTOS DA SILVA pelo Tribunal 

Popular do Júri, a realizar-se no dia 19 de fevereiro de 2019, com início às 

08h.DEFIRO o pedido formulado pela Defesa, a qual deverá informar, com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias, quais oitivas pretende reproduzir 

em Plenário.Intimem-se o acusado, a Defesa e a Representante do 

Ministério Público, bem como as testemunhas arroladas pelas partes, para 

serem ouvidas em Plenário.Providencie-se o necessário. Intimem-se e 

cumpra-se. Matupá/MT, 27 de novembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 9710 Nr: 333-20.2006.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAÍAS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 (....)Na fase do artigo 422 do CPP, o Ministério Público, à fl. 208, requereu 

a inquirição de Francisco Carvalho dos Santos e Paulino Rodrigues. 

Outrossim, pugnou pela expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil 

desta Comarca, a fim de que seja requisitada a certidão de óbito da 

vítima.A Defesa do acusado se manifestou na fase do artigo 422 do CPP, 

pugnando pela inquirição das testemunhas indicadas pelo Ministério (fl. 

205).Dou o feito por saneado.DESIGNO sessão para julgamento do 

acusado IZAÍAS SOARES pelo Tribunal Popular do Júri, a realizar-se no 

dia 21 de fevereiro de 2019, com início às 08h.DEFIRO o pedido formulado 

pelo Ministério Público.Para tanto, OFICIE-SE ao Cartório de Registro Civil 

de Matupá/MT, solicitando cópia de eventual certidão de óbito em nome de 

ANTÔNIO AIRES RODRIGUES, no prazo de 10 (dez) dias.Intimem-se o 

acusado, a Defesa e a Representante do Ministério Público, bem como as 

testemunhas arroladas pelas partes, para serem ouvidas em 

Plenário.Providencie-se o necessário. Intimem-se e cumpra-se. Matupá/MT, 

27 de novembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51106 Nr: 999-11.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSON SOUSA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:a) RECONHECER 

como exercício rural o período de 180 meses imediatamente anteriores a 

citação válida.b) DETERMINAR ao INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social que CONCEDA aposentadoria rural por idade à DEUSON SOUSA DA 

LUZ, nos moldes do art. 48, parágrafos 1º e 2º, c/c art. 143, todos da Lei 

8.213/91, com data do início do benefício – DIB – em 14.12.2012 com RMI 

no valor de um salário mínimo da época e RMA em um salário mínimo 

atual.c) CONDENAR o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social a pagar à 

parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a mês, excluídas as 

parcelas prescritas (aquelas que precederam os 5 anos anteriores à 

propositura da presente ação), acrescidos de juros e correção monetária. 

Conforme o decidido pelo STF no RE 870947, os juros moratórios deverão 

ser calculados com o índice de remuneração da poupança e a correção 

monetária com o IPCA-E.Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, 

sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do segurado: DEUSON SOUSA 

DA LUZ.Benefício Concedido: Aposentadoria Rural por Idade;Renda 

Mensal Atual: um salário mínimo;Data do Início do Benefício (DIB): Data da 

citação válida (14.12.2012);Prazo para cumprimento da sentença: 30 

(trinta) dias, após o trânsito em julgado.Declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.Autarquia isenta de 

custas, na forma da Lei Estadual 7.603/2001.FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51069 Nr: 962-81.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Gusmão Pereira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51069.

Processo nº 962-81.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Aparecida Gusmão Pereira

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Tendo em vista a apresentação do requerimento administrativo pela parte 

autora (fls. 119-120) e, visando dar o cabal cumprimento ao acórdão de 

fls. 110-111, DETERMINO o curso regular da instrução com abertura de 

prazo para a apresentação de contestação de mérito.

Para tanto, cite-se a parte requerida, para, no prazo legal, apresentar 

contestação de mérito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 27 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35928 Nr: 769-03.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO MARCONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da exordial, e o faço para CONDENAR o INSS – 

Instituto Nacional de Seguridade Social a CONCEDER ao autor CELSO 

MARCONDES o benefício de aposentadoria especial, consistente na renda 

mensal equivalente a 100% do salário-de-benefício, nos termos do art. 57, 

§ 1º, da Lei nº 8.213/91, desde a data da citação válida (28.09.2011). 

Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I do CPC.Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do 

enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) com índice de remuneração da caderneta de poupança na 

forma do art. 1º-F da Lei nº 9.497/97 com redação dada pela Lei nº 

11.960/09, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E (RE 870.9747 

–STF).Sem custas.FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51351 Nr: 1246-89.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GASPARINA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº51351.Processo nº 1246-89.2012.811.0111.Classe – 

Assunto:Ação PrevidenciáriaRequerente:Maria Gasparina Rodrigues dos 

SantosRequerido: Instituto Nacional de Seguro Social – 

INSS.Vistos.Considerando o trânsito em julgado da sentença, certificado à 

fl. 270, OFICIE-SE COM URGÊNCIA o INSS para que seja IMEDIATAMENTE 

implantado o benefício concedido à parte autora, sob pena de 

responsabilização penal pelo crime de desobediência (art. 330 do CP).No 

mais, diante da petição de fls. 264-269, INTIME-SE a Autarquia Federal 

para, no prazo de 30 dias, apresentar impugnação, na forma do artigo 535 

do CPC, bem como para, no mesmo prazo, manifestar-se nos termos do 

artigo 100, § 9º e § 10º, da CF/88 (compensação de débitos), sob pena de 

perda do direito de abatimento, o que deverá ser certificado.Transcorrido 

o prazo assinalado ou caso a Autarquia Federal concorde expressamente 

com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.Outrossim, se 

a Autarquia apresentar valor a ser compensado, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de direito, 

valendo o silêncio como concordância. Nessa hipótese, caso não haja 

irresignação, PROMOVA-SE a compensação.Se, em outro viés, a 

Autarquia Federal contestar por mera petição o valor apresentado, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 dias, se manifestar nos 

autos, valendo o silêncio como concordância. Nessa hipótese, desde já 

também vale registrar que, se transcorrido “in albis” o prazo assinalado ou 

caso a parte exequente concorde expressamente com o cálculo 

apresentado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52524 Nr: 673-17.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELICE CALSON DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52524.

Processo nº 673-17.2013.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Elice Calson de Jesus

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

INTIME-SE a Autarquia Federal para, no prazo de 30 dias, apresentar 

impugnação, na forma do artigo 535 do CPC, bem como para, no mesmo 

prazo, manifestar-se nos termos do artigo 100, § 9º e § 10º, da CF/88 

(compensação de débitos), sob pena de perda do direito de abatimento, o 

que deverá ser certificado.

Transcorrido o prazo assinalado ou caso a Autarquia Federal concorde 

expressamente com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a respectiva 

requisição de pagamento, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região.

Outrossim, se a Autarquia apresentar valor a ser compensado, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de 

direito, valendo o silêncio como concordância. Nessa hipótese, caso não 

haja irresignação, PROMOVA-SE a compensação.

Se, em outro viés, a Autarquia Federal contestar por mera petição o valor 

apresentado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar nos autos, valendo o silêncio como concordância. Nessa 

hipótese, desde já também vale registrar que, se transcorrido “in albis” o 

prazo assinalado ou caso a parte exequente concorde expressamente 

com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do 

artigo 85, §3º, I, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art. 23, Lei 8.906/94.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 27 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51298 Nr: 1193-11.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ROMEU MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51298.

Processo nº 1193-11.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Wilson Romeu Marques

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Tendo em vista a apresentação do requerimento administrativo pela parte 

autora (fls. 179-180) e, visando dar o cabal cumprimento ao acórdão de 

fls. 143-144, DETERMINO o curso regular da instrução com abertura de 

prazo para a apresentação de contestação de mérito.

Para tanto, cite-se a parte requerida, para, no prazo legal, apresentar 

contestação de mérito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 27 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54969 Nr: 1127-60.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILVA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 54969.

Processo nº 1127-60.2014.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Ilva de Lima

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Visando dar o cabal cumprimento ao acórdão de fls. 113, DETERMINO o 

curso regular da instrução com abertura de prazo para a apresentação de 

manifestação acerca do requerimento administrativo juntado às fls. 88-92.

Para tanto, cite-se/intime-se a parte requerida, para, no prazo legal, se 

manifestar nos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 27 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51068 Nr: 961-96.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:a) RECONHECER 

como exercício rural o período de 180 meses imediatamente anteriores a 

citação válida.b) DETERMINAR ao INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social que CONCEDA aposentadoria rural por idade à IRENE FERREIRA 

DOS SANTOS, nos moldes do art. 48, parágrafos 1º e 2º, c/c art. 143, 

todos da Lei 8.213/91, com data do início do benefício – DIB – em 

07.08.2012 com RMI no valor de um salário mínimo da época e RMA em um 

salário mínimo atual.c) CONDENAR o INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social a pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a 

mês, excluídas as parcelas prescritas (aquelas que precederam os 5 

anos anteriores à propositura da presente ação), acrescidos de juros e 

correção monetária. Conforme o decidido pelo STF no RE 870947, os juros 

moratórios deverão ser calculados com o índice de remuneração da 

poupança e a correção monetária com o IPCA-E.Assim, em atenção ao 

Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome da 

segurada: IRENE FERREIRA DOS SANTOS.Benefício Concedido: 

Aposentadoria Rural por Idade;Renda Mensal Atual: um salário mínimo;Data 

do Início do Benefício (DIB): Data da citação válida (07.08.2012);Prazo 

para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias, após o trânsito em 

julgado.Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I do NCPC.Autarquia isenta de custas, na forma da Lei 

Estadual 7.603/2001.FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34765 Nr: 2077-11.2010.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEITY BARBOSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por KEITY 

BARBOSA SANTOS na Ação para obtenção de benefício salário 

maternidade, na condição de segurada especial, proposta em face de 

Instituto Nacional do Seguro Social. Sem custas e honorários em virtude da 

gratuidade da justiça concedida.INTIMEM-SE as partes.Após, certifique-se 

o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações 

n e c e s s á r i a s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e - s e . 

Comunique-se.Matupá/MT, 27 de novembro de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31706 Nr: 726-37.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORANDINA LEMONIO MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil.Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça 

concedida nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.Transitada 

em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

n e c e s s á r i a s . R e g i s t r e - s e .  P u b l i q u e - s e .  I n t i m e - s e . 

Comunique-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá/MT, 27 de 

novembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35944 Nr: 785-54.2011.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIRA DA ROSA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 35944.

Processo nº 785-54.2011.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Exequente: Izaira da Rosa Barbosa

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.
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Vistos.

Ante o teor da sentença de fl. 218 e, considerando, ainda, o índice 

utilizado no cálculo de fl. 220, DETERMINO que os autos sejam remetidos à 

contadoria deste Juízo para fins de retificação dos cálculos, nos moldes 

de referida sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após, volvam-me os autos conclusos.

Matupá/MT, 27 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33574 Nr: 885-43.2010.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI BALBINA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 33574.

Processo nº 885-43.2010.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Exequente: Irani Balbina de Freitas

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Ante o teor da sentença de fl. 138 e, considerando, ainda, o índice 

utilizado no cálculo de fl. 140, DETERMINO que os autos sejam remetidos à 

contadoria deste Juízo para fins de retificação dos cálculos, nos moldes 

de referida sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após, volvam-me os autos conclusos.

Matupá/MT, 27 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35445 Nr: 287-55.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRDENEI APARECIDA DRIESSEN GRANEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 35445.

Processo nº 287-55.2011.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Irdenei Aparecida Driessen Granemann

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Cumpram-se integralmente as determinações da decisão de fl. 149.

Matupá/MT, 27 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32089 Nr: 1107-45.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BERNARDINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 32089.

Processo nº 1107-45.2009.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Maria Bernardina de Souza

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

DEFIRO o pedido formulado à fl. 125.

Para tanto, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) 

dias.

No mais, considerando o pedido de prosseguimento do feito em relação 

aos honorários advocatícios contratuais e, tendo em vista que não houve 

a juntada do contrato de honorários advocatícios para destaque do valor 

principal, DETERMINO a intimação do advogado Alexsandro Manhaguanha 

para que traga aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, mencionado 

contrato.

Após, volvam-me os autos conclusos.

Matupá/MT, 27 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 28630 Nr: 880-26.2007.811.0111

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Manoel Teixeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 Código nº 28630.

Processo nº 880-26.2007.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Manoel Teixeira da Silva

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

DEFIRO o pedido formulado à fl. 181.

Para tanto, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) 

dias.

No mais, considerando o pedido de prosseguimento do feito em relação 

aos honorários advocatícios contratuais e, tendo em vista que não houve 

a juntada do contrato de honorários advocatícios para destaque do valor 

principal, DETERMINO a intimação do advogado Alexsandro Manhaguanha 

para que traga aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, mencionado 

contrato.

Após, volvam-me os autos conclusos.

Matupá/MT, 27 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 29108 Nr: 1360-04.2007.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Augusta Pinho Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 29108.

Processo nº 1360-04.2007.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Maria Augusta Pinho Maciel

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Considerando a manifestação de fl.144, EXPEÇA-SE novamente a 

respectiva RPV, nos termos do novo sistema operacional.

Após, atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição 

do(s) competente(s) alvará(s) para transferência dos valores vinculados 
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nos autos.

Por fim, estando cumpridas as determinações constantes nos autos e, 

inexistindo requerimentos, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 27 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50226 Nr: 82-89.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA OSTEMBERG BOBADILIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 50226.

Processo nº 82-29.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Nilza Ostemberg Bobadilha

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Analisando os autos, verifico da sentença prolatada às fls. 135-141, que o 

benefício concedido à parte autora foi o de auxílio-doença, ou seja, 

benefício de caráter temporário, pois o laudo pericial à época concluiu pela 

temporariedade da enfermidade.

Desse modo, diante do caráter temporário da sentença prolatada nos 

autos, transitada em julgado, bem como o lapso temporal entre a 

implantação e a cessação do benefício, INDEFIRO o pleito de fls.200-201.

Sem prejuízo, considerando o trânsito em julgado da sentença de fls. 188, 

EXPEÇA-SE a respectiva RPV, nos termos do novo sistema operacional.

Após, atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição 

do(s) competente(s) alvará(s) para transferência dos valores vinculados 

nos autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 27 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51208 Nr: 1101-33.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNW, IVO WACHHOLZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51208.

Processo nº 1101-33.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Ivo Wachholz

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Tendo em vista a apresentação do requerimento administrativo pela parte 

autora (fl. 172) e, visando dar o cabal cumprimento ao acórdão de fl. 162, 

DETERMINO o curso regular da instrução com abertura de prazo para a 

apresentação de contestação de mérito.

Para tanto, cite-se a parte requerida, para, no prazo legal, apresentar 

contestação de mérito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 27 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51107 Nr: 1000-93.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51107.

Processo nº 1000-93.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Valdir da Silveira

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Visando dar o cabal cumprimento a decisão de fls. 123-124, DETERMINO a 

intimação do INSS para que, no prazo de 90 (noventa) dias, informe nos 

autos acerca da negativa do requerimento administrativo ou se for o caso, 

a concessão do benefício requerido pela parte autora (protocolo 

171259656).

O processo ficará suspenso até a resposta da parte requerida.

Com o aporte de referida resposta, cumpram-se as determinações da 

decisão de fls. 123-124.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 27 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30602 Nr: 1056-68.2008.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISABEL RODRIGUES CIESLAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 30602.

Processo nº 1056-68.2008.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Maria Isabel Rodrigues Cieslak

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Ante o teor da sentença de fl. 156 e, considerando, ainda, o índice 

utilizado no cálculo retro, DETERMINO que os autos sejam remetidos à 

contadoria deste Juízo para fins de retificação dos cálculos, nos moldes 

de referida sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após, volvam-me os autos conclusos.

Matupá/MT, 27 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50104 Nr: 1578-90.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPR, RPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1578-90.2011.811.0111 (Código 50104)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Júlia Parizotto Rios

Executado: Hilário José Rios

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por JÚLIA PARIZOTTO 
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RIOS em face de HILÁRIO JOSÉ RIOS, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, a parte exequente noticiou o falecimento do 

executado e requereu a extinção da execução (f.75).

É o relatório. Fundamento e decido.

O prosseguimento do feito constitui providência inócua, eis que, 

compulsando os autos, foi noticiado o óbito do executado e genitor da 

exequente, Sr. Hilário José Rios.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 485, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil, em 

virtude da ausência de uma das condições da ação (interesse de agir) em 

razão do óbito do executado, Sr. Hilário José Rios.

Sem custas processuais.

Expeça-se certidão em favor da causídica nomeada para fins de cobrança 

dos honorários advocatícios pertinentes.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 27 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36294 Nr: 1135-42.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZON COMUNICAÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 240, § 4º, do Código de Processo Civil, 

DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da presente execução fiscal 

e, por conseguinte, com fulcro no art. 354 c/c art. 487, II, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito.Isento de 

custas e despesas processuais.Após o trânsito em julgado, determino a 

liberação de quaisquer bens/valores constritos, se houver.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais.Cumpra-se.Matupá, 26 de novembro 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50240 Nr: 96-73.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINUSCULI & SECOLINE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 240, § 4º, do Código de Processo Civil, 

DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da presente execução fiscal 

e, por conseguinte, com fulcro no art. 354 c/c art. 487, II, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito.Isento de 

custas e despesas processuais.Após o trânsito em julgado, determino a 

liberação de quaisquer bens/valores constritos, se houver.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais.Cumpra-se.Matupá, 26 de novembro 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-62.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

GEMIMA MARCONDES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RECLAMANTE ACERCA DA 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, QUE SE REALIZARÁ NO 

DIA 27/02/2019, ÀS 14H30MIN, NA SEDE DESTE JUIZADO ESPECIAL, 

DEVENDO COMPARECER COM A PARTE NA REFERIDA ORALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-47.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RECLAMANTE ACERCA DA 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, QUE SE REALIZARÁ NO 

DIA 27/02/2019, ÀS 15H, NA SEDE DESTE JUIZADO ESPECIAL, DEVENDO 

COMPARECER COM A PARTE NA REFERIDA ORALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-32.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RECLAMANTE ACERCA DA 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, QUE SE REALIZARÁ NO 

DIA 27/02/2019, ÀS 15H30MIN, NA SEDE DESTE JUIZADO ESPECIAL, 

DEVENDO COMPARECER COM A PARTE NA REFERIDA ORALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-84.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. S. P. (REQUERENTE)

ANDRESSA SOBRINHO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RECLAMANTE ACERCA DA 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, QUE SE REALIZARÁ NO 

DIA 13/02/2019, ÀS 14H30MIN, NA SEDE DESTE JUIZADO ESPECIAL, 

DEVENDO COMPARECER COM A PARTE NA REFERIDA ORALIDADE.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53004 Nr: 1128-79.2013.811.0111

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT

 Código nº 53004.

Processo nº 1128-79.2013.811.0111.

Classe – Assunto: Termo Circunstanciado

Autor (a) do fato: João Carlos Ferreira

Vistos.

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95), passo à análise do mérito.

Conforme documentos juntados aos autos (fls.107-111) verifico que o 

autor do fato, JOÃO CARLOS FERREIRA, cumpriu de forma integral a 

transação penal.

 Pois bem. DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato JOÃO 

CARLOS FERREIRA, devidamente qualificado nos autos, em razão do 

cumprimento integral da transação acordada e, consequentemente 

determino o arquivamento do presente feito.
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Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se.

 Matupá/MT, 27 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 73724 Nr: 2348-88.2018.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gianotti Amador Moraes 

Gomes - OAB:18216/O, Ricardo Neves Costa - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão.

O pedido liminar foi deferido na Ref. 4

A parte requerente postula pela desistência da ação, postulando pelo 

recolhimento do mandado eventualmente expedido, bem como baixa nas 

restrições junto ao Serasa e Ciretran/Detran-MT (Ref. 14).

É o relato do necessário. Decido.

DO PEDIDO DE RECOLHIMENTO DO MANDADO

Constata-se dos autos que não fora expedido mandado de 

citação/intimação para a parte requerida, razão pela qual indefiro o pleito.

DA BAIXA NAS RESTRIÇÕES

 Verifica-se que não há determinação de inserção de restrições em nome 

da parte requerida, tampouco, no veículo objeto da lide, eis porque indefiro 

o pedido de baixa nas restrições.

DO PROCEDIMENTO PARA REAVER O VALOR DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA

Considerando que a parte requerente efetuou o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça (Ref. 8) e esta não foi realizada, deverá a parte 

requerente reaver o valor junto à Diretoria do Fórum desta Comarca, 

mediante procedimento próprio.

DA EXTINÇÃO DO PROCESSO

 Diante do pedido da parte requerente de desistência da ação (Ref. 14), 

outra medida não há, senão a extinção do processo sem julgamento de 

mérito, sendo dispensável, no presente caso, o consentimento do réu, já 

que esse não foi citado.

 Desse modo, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO E JULGO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

485, VIII, do CPC.

Revogo a liminar proferida, à ref.4.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais remanescentes, 

caso haja.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

P.R.I.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 70305 Nr: 3259-37.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oesdras Marques Arruda Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadja Barros Martins - 

OAB:MT - 21.491/O

 Vistos etc.

Considerando a ausências das testemunhas Rosivaldo José de Souza, 

Luiz Gonzaga Silva Folha e Lucimar Ferreira Luz, designo audiência em 

continuação para o dia 28-11-2018, às 14:30 horas.

 Saem os presentes devidamente e o réu devidamente requisitado.

Requisições necessárias aos agentes públicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 21387 Nr: 1863-69.2010.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emal -Empresa de Mineração Aripuanã Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Sarmento Ferreira 

- OAB:6551, Carlos Roberto de Cunto Montenegro - OAB:11.903-A, 

Fabio Luis de Mello Oliveira - OAB:6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, Julgo 

improcedentes os pedidos aduzidos à inicial. Em consequência, extingo o 

processo, com análise do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código 

de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, a teor do que dispõe o ar. 85, §2º, do CPC. Por 

fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração 

desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais 

alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora 

adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos 

limites em que formulados. Sobrevindo recurso de apelação, intime-se a 

parte contraria para apresentação de contrarrazões e, após, com ou sem 

resposta remetam-se os autos à instância superior independente de nova 

conclusão.P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário. Certificado o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo, bem como proceda com o desapensamento desta 

ação a execução de cód. 19328.Junte-se cópia desta sentença à 

execução de cód. 19328. Após o trânsito em julgado em sendo requerido 

o cumprimento de sentença, proceda com a alteração do tipo de ação no 

sistema Apolo e encaminhem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 55356 Nr: 773-16.2016.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido Berto Pasqual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 SENTENÇA

Vistos etc.

Observa-se que o autor foi intimado pessoalmente para cumprir a 

determinação anterior, a teor do que dispõe o artigo 485, §1º, do Código 

de Processo Civil, contudo quedou-se inerte.

Pelo exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento de custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60741 Nr: 4121-42.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. Dias de Lima, Zilda Dias de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 
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OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ZILDA DIAS DE LIMA, Cpf: 28457595172, 

Rg: 306.235, Filiação: José Clóvis Dias e Evangelina Maria Dias, data de 

nascimento: 05/11/1951, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), do 

lar, Telefone 33761502. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de Z. DIAS DE LIMA e ZILDA DIAS 

DE LIMA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Falta de 

recolhimento ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 2006/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/02/2015

 - Valor Total: R$ 15.824,96 - Valor Atualizado: R$ 15.824,96 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc. I – Cite-se o devedor, por meio de carta, 

nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução. III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova 

manifestação da exequente como expressamente autorizado pelo artigo 

8º, inciso III, da LEF , proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital 

de Citação com as informações necessárias previstas no inciso IV do 

mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural 

apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se a exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena 

dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 

2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo 

consignado que, em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam 

nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, 

corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC , aplicado 

analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF , não será 

deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a 

serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria exeqüente, 

que pode, inclusive, se valer do permissivo processual contido no artigo 

828 do NCPC. Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com 

este objetivo somente é viável em situações excepcionais, quando o 

credor já esgotou todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 

757.952/RS) . VI – Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido. VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a exequente a qualquer momento, requerer 

o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser penhorado. Na 

ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, eventual 

petição de desarquivamento deverá constar expressamente o bem a ser 

penhorado. Nobres – MT, 12 de dezembro de 2016. RAUL LARA LEITE 

Juiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RULIANE DA COSTA 

OLMO, digitei.

Nobres, 23 de novembro de 2018

Edelma Bruno Teixeira dos Anjos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60880 Nr: 4192-44.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. Dias de Lima, Zilda Dias de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): Z. DIAS DE LIMA, CNPJ: 26523704000132 

e atualmente em local incerto e não sabido ZILDA DIAS DE LIMA, Cpf: 

28457595172, Rg: 306.235, Filiação: José Clóvis Dias e Evangelina Maria 

Dias, data de nascimento: 05/11/1951, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

casado(a), do lar, Telefone 33761502. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de Z. DIAS DE LIMA e ZILDA DIAS 

DE LIMA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Débito 

ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

7464/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/06/2014

 - Valor Total: R$ 6.870,66 - Valor Atualizado: R$ 6.870,66 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc. I – Cite-se o devedor, por meio de carta, 

nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução. III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova 

manifestação da exequente como expressamente autorizado pelo artigo 

8º, inciso III, da LEF , proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital 

de Citação com as informações necessárias previstas no inciso IV do 

mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural 

apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se a exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena 

dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 

2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo 

consignado que, em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam 

nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, 

corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC , aplicado 

analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF , não será 

deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a 

serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria exeqüente, 

que pode, inclusive, se valer do permissivo processual contido no artigo 

828 do NCPC. Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com 

este objetivo somente é viável em situações excepcionais, quando o 

credor já esgotou todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 

757.952/RS) . VI – Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido. VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 
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Cartório Distribuidor, podendo a exequente a qualquer momento, requerer 

o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser penhorado. Na 

ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, eventual 

petição de desarquivamento deverá constar expressamente o bem a ser 

penhorado. Nobres – MT, 12 de dezembro de 2016. RAUL LARA LEITE 

Juiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RULIANE DA COSTA 

OLMO, digitei.

Nobres, 23 de novembro de 2018

Edelma Bruno Teixeira dos Anjos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60743 Nr: 4123-12.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andréia Regina Haracemko, Andreia Regina 

Haracemko

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDRÉIA REGINA HARACEMKO, CNPJ: 

05863035000178 e atualmente em local incerto e não sabido ANDREIA 

REGINA HARACEMKO, Cpf: 55152627191, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de ANDRÉIA REGINA HARACEMKO 

e ANDREIA REGINA HARACEMKO, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Omissão de informações econômico fiscais, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 10604/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/04/2015

 - Valor Total: R$ 15.440,35 - Valor Atualizado: R$ 15.440,35 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. I – Cite-se o 

devedor, por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 

6830/80 , para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora. II – Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. III – Na hipótese da citação por carta 

restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF , proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV do mesmo artigo 8º e com o prazo de 

30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez no 

órgão oficial. IV – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC , aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF , não será deferida a expedição de ofícios com o 

objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exeqüente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do NCPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) . VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Nobres – MT, 12 de dezembro de 

2016. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RULIANE DA COSTA 

OLMO, digitei.

Nobres, 23 de novembro de 2018

Edelma Bruno Teixeira dos Anjos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60742 Nr: 4122-27.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Eterno dos Santos - ME, Milton Eterno 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MILTON ETERNO DOS SANTOS - ME, 

CNPJ: 01857093000138 e atualmente em local incerto e não sabido 

MILTON ETERNO DOS SANTOS, Cpf: 32898592153, Rg: 390301-0, 

brasileiro(a), casado(a), fotógrafo. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de MILTON ETERNO DOS SANTOS - 

ME e MILTON ETERNO DOS SANTOS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de falta de recolhimento ICMS garantido integral, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 589/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/02/2015

 - Valor Total: R$ 14.612,52 - Valor Atualizado: R$ 14.612,52 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc. I – Cite-se o devedor, por meio de carta, 

nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução. III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova 

manifestação da exequente como expressamente autorizado pelo artigo 
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8º, inciso III, da LEF , proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital 

de Citação com as informações necessárias previstas no inciso IV do 

mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural 

apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se a exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena 

dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 

2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo 

consignado que, em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam 

nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, 

corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC , aplicado 

analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF , não será 

deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a 

serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria exeqüente, 

que pode, inclusive, se valer do permissivo processual contido no artigo 

828 do NCPC. Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com 

este objetivo somente é viável em situações excepcionais, quando o 

credor já esgotou todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 

757.952/RS) . VI – Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido. VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a exequente a qualquer momento, requerer 

o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser penhorado. Na 

ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, eventual 

petição de desarquivamento deverá constar expressamente o bem a ser 

penhorado. Nobres – MT, 12 de dezembro de 2016. RAUL LARA LEITE 

Juiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RULIANE DA COSTA 

OLMO, digitei.

Nobres, 23 de novembro de 2018

Edelma Bruno Teixeira dos Anjos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 50859 Nr: 1415-23.2015.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelson Souza de Oliveira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 DESPACHO

Vistos etc.

Designo o dia 21.02.2019, às 13h00mim, para realização da audiência de 

instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 50720 Nr: 1377-11.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinaldo Albuquerque da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso, Município de Nobres 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pelo requerente, para CONDENAR os 

requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE NOBRES a 

realizarem os procedimentos cirúrgicos pleiteados de implante de lente 

intraocular (LIO) e cirurgia de vitrectomia complementar com endolaser e 

retirada do óleo de silicone com infusão de perfluorporpano, na rede 

Credenciada do SUS, em favor de Edinaldo Albuquerque da Silva, 

tornando definitiva a medida antecipatória outrora concedida, à ref. 

26.Sem custas, vez que a Fazenda Publica possui privilégio da isenção de 

custas atribuída pela legislação, bem como deixo de condenar o polo 

passivo Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários, face ao teor 

da súmula do 421 STJ.Condeno o Município de Nobres/MT ao pagamento 

de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Desnecessário o reexame da sentença, nos termos do art. 496, §3º, 

III, do CPC, ressalvada a interposição de recursos voluntários pelas 

partes.P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 53421 Nr: 133-13.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Divaneide dos Santos Berto 

de Brito - OAB:9.614

 DECISÃO

Vistos etc.

 Designo audiência de justificação para o dia 11/12/2018, às 12h30mim

Intime-se o acusado, a defesa e o Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 72412 Nr: 1823-09.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERÔNIMO SANTOS - 

OAB:13389

 Vistos etc.

Considerando a ausência da testemunha Moacir Rocha da Silva, redesigno 

a audiência para o dia 12-02-2019, às 13:10 horas.

Requisite-se a testemunha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 21259 Nr: 1734-64.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloína Brígida de Almeida Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17.642, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309, Roque Pires da 

Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 

fundamento no art. 924, III, do CPC. Sem custas, eis o que dispõe o art. 

460 da CNGC/MT.Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 41703 Nr: 1685-52.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinha Pereira de Almeida Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075, Cláudia Regina Oliveira Santos Ferreira - OAB:10.765-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 

fundamento no art. 924, III, do CPC. Sem custas, eis o que dispõe o art. 

460 da CNGC/MT.Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 16159 Nr: 912-46.2008.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Moura Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 

fundamento no art. 924, III, do CPC. Sem custas, eis o que dispõe o art. 

460 da CNGC/MT. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias.Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 19534 Nr: 167-95.2010.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmeranda Volf de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 

fundamento no art. 924, III, do CPC. Sem custas, eis o que dispõe o art. 

460 da CNGC/MT. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias.Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 42648 Nr: 482-21.2013.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Brodai dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 

fundamento no art. 924, III, do CPC. Sem custas, eis o que dispõe o art. 

460 da CNGC/MT.Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 10990 Nr: 856-18.2005.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cilene Lara Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emilene Souza Borges - 

OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 

fundamento no art. 924, III, do CPC. Sem custas, eis o que dispõe o art. 

460 da CNGC/MT.Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 41437 Nr: 1373-76.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eoripia Vieira da Silva Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 

fundamento no art. 924, III, do CPC. Sem custas, eis o que dispõe o art. 

460 da CNGC/MT.Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48776 Nr: 489-42.2015.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GFN, DdNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luzardo Thomas de Aquino 

- OAB:11026, Veronica Nonato Cavallari - OAB:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, certifico que a 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 12/12/2018, fica 

redesignada para o dia 19/02/2019, às 16h40min, tendo em vista a 

readequação de pauta da MMª Juíza de Direito desta Comarca.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66724 Nr: 2657-46.2017.811.0030

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Este Juízo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE NOBRES - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

O(A) Doutor(a) Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, Juiz(a) de Direito e 

Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Nobres - MT , na forma da lei 

etc.

 F A Z S A B E R , a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes na sessão ordinária do Tribunal do Júri desta 

Comarca, com início previsto para o dia 06 de dezembro de 2018, às 09 

horas; e 07 de dezembro de 2018, às 09 horas; ficando pelo presente 

edital convocados a comparecer na referida data e horário, ao Plenário 

situado no Edifício do Fórum local, ao final indicado.

01 – CARLOS DE ALMEIDA LARA

02 – FABIANA LOPES MACIEL

03 - TABATA LARISSA GONÇALVES DIAS

04 – BRUNA DEL FUZZI SANTOS

05 – ELTON JONNY DALLA VECCHIA

06 – FABINO ALBUQUERQUE

07 – ADRIELI CAROLINE GUERRA
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08 – VILSON DA SILVA

09 – MICHELE MITIE SUZUKI DA ROCHA

10 – SIDNEI FERREIRA MENDES

11 – GLAIDINIR MARIE VALANDRO

12 – DENIS WAGNER DOS REIS

13 – ALEXANDRA BARBOSA

14 – FLÁVIO VINICIUS RONDON MAYER

15 – LUIZ FERNANDO QUEIROZ

16 – ANA MARCELA MARTINS BONFIN

17 – ADRIANA CARVALHO DE SOUZA

18 – JANAINA LOPES FONSECA

19 – LAURA TAPAJÓS DA SILVA

20 – SUELI BENEDITA DOS SANTOS

21 – JOANITA MENDES DE SOUZA

22 – MIGUEL BENEDITO DE BARROS

23 – ARTUR BRASILIANO NETO

24 – SIMONE DE ARRUDA

25 – ARIELY FERREIRA DE CARVALHO

26 – EUCLIDES MOTA JUNIOR

27 – ROSEMAR SEBASTIÃO DA COSTA

28 – ELIAS LOPES

29 – ODAIR BALASTRELLI

 30 – SUZANA ARAÚJO

SUPLENTES:

 01 – LUCIO MAURO ANTONIACOMI

02 – ANDREIA DAIANE ARAUJO

03 – GEZIELI DE OLIVEIRA SOUZA GUERINI

04 – EVA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA

05 – SILVANA PIFFER SCHIRRMANN

 Eu, Camila Abreu Biava , que o digitei.

Nobres - MT, 26 de novembro de 2018.

Edelma Bruno Teixeira dos Anjos

Gestor(a) Judiciário(a)

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: Rua Alaor Soares de 

Souza, 550

 Bairro: Jardim Parana

Cidade: Nobres-MT Cep:78460000

Fone: (65) 3376-1229

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 57/2018-NMV

 O Exmo. Sr. Doutor Bruno César Singulani França, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso no uso 

de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Márlia Joaquina Leite Soares 

Cecconello, matrícula 7102, Técnica Judiciária, designada Gestora Geral 

de 1º Entrância desta Comarca, apresentou atestado médico de 15 

(quinze) dias no período de 24 de novembro a 08 de dezembro de 2018, 

conforme lançamento no Sistema SGP-Sistema Gestão de Pessoas;

CONSIDERANDO que a servidora Karla Beatriz Bernatzky, Distribuidora, 

Contadora e Partidora designada Gestora Administrativa 3, matrícula 

25882, estará afastada de suas funções no período de 01 a 08 de 

dezembro de 2018 para participação das capacitações “Treinamento 

Central de Arquivamento e Arrecadação com participação do Conteúdo 

Noções de Sustentabilidade na Administração Pública" junto à Escola dos 

Servidores do Poder Judiciário e "Terceiro Encontro de Sustentabilidade na 

Administração Pública do Estado de Mato Grosso" no Espaço Gervásio 

Leite, e deslocamento;

 CONSIDERANDO ainda a necessidade de designar um(a) servidor(a) para 

substituir as servidoras durante o afastamento acima mencionado;

 RESOLVE:

 Art. 1º - DESIGNAR a servidora KARLA BEATRIZ BERNATZKY, brasileira, 

Distribuidora, Contadora e Partidora, matrícula 25882, designada Gestora 

Administrativa 3, para responder pela Central de Administração na função 

de Gestora Geral em Substituição Legal da servidora Márlia Joaquina Leite 

Soares Cecconello, no período de 24 a 30 de novembro de 2018”.

 Art. 2º - DESIGNAR o servidor EDIVAN CERQUEIRA VIANA, brasileiro, 

Técnico Judiciário, matrícula 33081, para responder pela Central de 

Administração na função de Gestor Geral em Substituição Legal no 

período de 01 a 08 de dezembro de 2018, respondendo ainda pela Central 

de Distribuição no mesmo período”.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Nova Monte Verde-MT, 26 de novembro de 2018.

 Bruno César Singulani França

Juiz de Direito e Diretor do Foro

25882

PORTARIA N. 58/2018-NMV

 O Exmo. Sr. Doutor Bruno César Singulani França, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso no uso 

de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Shirley Franco Lemes de Sousa, 

matrícula 13674, designado(a) Gestor(a) Judiciário(a) Substituto(a) da 

Vara Única desta Comarca estará afastada de suas funções no período 

de 26 a 30 de novembro de 2018 para participação na capacitação 

“Implantação do Sistema de Processo Judicial Eletrônico-PJE nas Varas 

Únicas das Comarcas do Estado de Mato Grosso” junto à Escola dos 

Servidores do Poder Judiciário nos dias 28 e 29 de novembro e 

deslocamento;

 CONSIDERANDO ainda a necessidade de designar um(a) servidor(a) para 

substituir a servidora durante o afastamento acima mencionado;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora JAQUELINE ROMEIRA PACHECO, brasileira, 

Analista Judiciária, matrícula 32709, para exercer a função de Gestora 

Judiciária em Substituição no período de 26 a 30 de novembro de 2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Nova Monte Verde-MT, 26 de novembro de 2018.

 Bruno César Singulani França

Juiz de Direito e Diretor do Foro

25882

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76183 Nr: 467-87.2018.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson Marciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Impulsiono os autos para intimação das partes para conhecimento e 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, com relação aos Laudos 

Periciais apresentados nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67110 Nr: 473-02.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSJP - Empreendimentos e Participações S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Domingos Errerias Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Calvoso Carvalho de 

Mendonça - OAB:6173 MT, Roberto Cavalcante Batista - OAB:MT 

5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO DONIZETTI 

ANDREOTTI - OAB:PR 14620, ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS - 

OAB:PR 37082

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora do cumprimento da 

determinação por parte da Empresa Serasa Experian.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68355 Nr: 1296-73.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSJP - Empreendimentos e Participações S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Domingos Errerias Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Calvoso Carvalho de 

Mendonça - OAB:6173 MT, Roberto Cavalcante Batista - OAB:MT 
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5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO DONIZETTI 

ANDREOTTI - OAB:PR 14620, ELISÂNGELA BORGES DA SILVA - 

OAB:PR 62049, ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS - OAB:PR 37082

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora do cumprimento da 

determinação por parte da Empresa Serasa Experian.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61964 Nr: 121-15.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weberton da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 À vista da certidão de fls. 102 e 112, aplico ao acusado os efeitos do 

artigo 367 do CP.

Diligencie a secretaria sobre a carta precatória expedida às fls. 97.

Determino a condução coercitiva de Regiane Porpério dos Santos e Éber 

Pereira, pois, em que pese intimados (fls. 116), não compareceram à 

presente solenidade. Condeno as testemunhas ao pagamento das custas 

da diligência, bem como aplico-lhe multa no importe de R$ 100,00 (cem 

reais), tudo nos termos do art. 219, Código de Processo Penal, devendo a 

secretaria e a central de arrecadação adotarem as medidas e anotações 

respectivas.

 Oficie-se o comando da Polícia Militar de Nova Bandeirantes/MT e Alta 

Floresta/MT requisitando a presença da testemunha Éber Pereira, 

encaminhando-se cópia da certidão retro, desta ata e do novo mandado.

Tendo em vista a petição de fls. 63, e considerando que a Defensoria 

Pública, há muito, deixou de atuar nesta Comarca, desconstituo o defensor 

dativo nomeado nos autos, Dra. Lana Mara Bueno F. de Oliveira (fls. 60), e 

nomeio a Dra. Cintia Laureano Leme - OAB n. 6.907-O/MT, para patrocinar 

os interesses dos acusados.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar as 

alegações finais, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Frise-se que o não atendimento aos atos do processo caracteriza 

abandono do processo (art. 265, do Código de Processo Penal), 

sujeitando a aplicação de multa correspondente a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, 

8ª Subseção de Alta Floresta/MT, para adoção das providências 

administrativas eventualmente cabíveis, ante ao abandono do processo.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo-se o necessário”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70527 Nr: 865-05.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Código 70527 – Autos n. 865-05.2016.811.0091

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, bem como a inscrição desse magistrado para o Curso de 

capacitação do Processo Judicial Eletrônico – Pje, referente as 

implantações nos gabinetes das Varas Únicas das Comarcas do Estado 

de Mato Grosso, a ser realizado no dia 04 de dezembro de 2018, 

redesigno a audiência anteriormente designada para o dia 22 de abril de 

2019 às 16h45.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70526 Nr: 864-20.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Código 70526– Autos n. 864-20.2016.811.0091

Vistos, etc.

 Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 66/67, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 29/04/2019, às 16h15, devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 60 dias, para inquirição das 

testemunhas que eventualmente residirem em outra Comarca, intimando-se 

as partes, por meio de seus patronos, da expedição da missiva?[1]?.

Intime-se.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70271 Nr: 691-93.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Código 70271 – Autos n. 691-93.2016.811.0091.

Código 69063 – Autos n. 1753-08.2015.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor da certidão retro, nomeio o Dr. Ervi Garbin - 

OAB n. 3.523-B/MT, para patrocinar os interesses do acusado.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta 

escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-a da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Oportunamente, arquive-se os autos Código 69063 – Autos n. 

1753-08.2015.811.0091, conforme determinado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66965 Nr: 395-08.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO FELIX DE LIRA - 

OAB:24837/O
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 Código 66965 – Autos n. 395-08.2015.811.0091

 Vistos, etc.

Uma vez que o causídico nomeado quedou-se inerte, sem nada manifestar 

ou requerer por longo período de tempo, bem como considerando que a 

Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta Comarca, desconstituo 

o defensor dativo nomeado nos autos (fl. 66) e nomeio o Dr. Leandro Felix 

de Lira, OAB/MT n. 24.837/O, para patrocinar os interesses do acusado.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta à 

acusação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XI e XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto 

da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76952 Nr: 905-16.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Valéria Cordeiro Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Educacional Vanguard - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76952- Autos n. 905-16.2018.811.0091. DECISÃO Vistos etc. 

Trata-se de “Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de Indébito c/c Danos Morais c/c Pedido de Liminar” postulada 

por RENATA VALÉRIA CORDEIRO COSTA, em face INSTITUTO 

EDUCACIONAL VANGUARD – LTDA. Por conseguinte, com arrimo nos 

artigos 330 e 485, inc. V e VI ambos do CPC, INDEFIRO PARCIALMENTE a 

petição inicial e JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação 

aos pedidos de restituição dos pagamentos”, e “repetição do indébito”. 

Oportunamente, determino o seguimento do feito em relação aos demais 

pedidos de declaração de nulidade/inexistência do negócio jurídico e dano 

moral. Ora, com essas considerações, atento ao fato de que os benefícios 

da justiça gratuita devem ser deferidos aos que dele realmente necessitam 

pela comprovada ausência de condições financeiras, INDEFIRO a 

concessão do benefício. Assim, intime-se a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, emendar à inicial, procedendo ao recolhimento de custas, sob 

pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo 

Civil). Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Nova Monte 

Verde/MT, 08 de novembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64914 Nr: 876-05.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POS, RPdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO FELIX DE LIRA - 

OAB:24837/O

 Código 64914 – Autos n. 876-05.2015.811.0091

Despacho

Vistos etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor de certidão de fls. 57/58, nomeio o Dr. Leandro 

Felix de Lira, OAB/MT n. 24.837/O, para patrocinar os interesses das 

acusadas.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta à 

acusação, advertindo-o da sua obrigação ante a nomeação, conforme 

dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78012 Nr: 1440-42.2018.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Henrique da Silva, Natalia das Merces 

Vilar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pauly Ramiro Ferrari Dorado 

- OAB:12.563, PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - OAB:12563

 Código 78012 – Autos n. 1440-42.2018.811.0091

Vistos, etc.

 Analisando os autos, verifico que a defesa dos acusados apresentou 

resposta à acusação às fls. 172/178, suscitando preliminar de ausência 

de justa causa para prosseguimento da ação.

Verifica-se que a afirmação não merece amparo, já que segundo 

entendimento do STF, para fins de recebimento de denúncia “é necessário 

que as alegações estejam minimamente embasadas em provas ou, ao 

menos, em indícios de efetiva ocorrência dos fatos.” (HC 93033 MC, 

Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 08/05/2008, publicado em 

DJe-086 DIVULG 13/05/2008 PUBLIC 14/05/2008), hipóteses estas 

verificadas na espécie.

Desta forma, afasto a preliminar arguida.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 15 de janeiro de 2019 às 13h30, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 30 dias, para inquirição das 

testemunhas que eventualmente residirem em outra Comarca, intimando-se 

as partes, por meio de seus patronos, da expedição da missiva .

Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública de Alta Floresta para providenciar o 

recambiamento dos réu Manoel Henrique da Silva.

Intimem-se os réus.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79289 Nr: 1966-09.2018.811.0091

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C Fernandes Pinheiro ME, Celaine de Paula Souza 

Marcílio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Ribeiro Mota - 

OAB:10.491-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79289 - Autos n. 1966-09.2018.811.0091.DecisãoVistos 

etc.Trata-se de petição na qual o autor requer seja apreciado o pedido 

liminar inaudita altera parte, por entender não ser a Lei 8.437/92 cabível no 

caso dos autos sustentando, ainda, que eventual morosidade da Fazenda 

Pública na resposta poderá lhe acarretar dificuldades em honrar 

compromissos com fornecedores e clientes.É a síntese.Fundamento e 

decido.A concessão de medidas cautelares contra o Poder Público tem 

tratamento especial em razão do evidente interesse público e supremacia 

da atividade administrativa.A Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, dispõe 

sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e 

dá outras providências e não tem aplicação restrita aos casos de Ação 

Civil Pública, conforme se extrai da leitura do art. 1º.Nesse sentido leciona 

Leonardo Carneiro da Cunha:[...]Com efeito, é vedada, pela Lei 

8.437/1992, a concessão de liminares em ações cautelares quando 
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igualmente impedida na via do mandado de segurança.Ademais, a tutela 

provisória requerida em caráter antecedente não se confunde com a tutela 

provisória liminar ou concedida inaudita altera parte.Dessa forma, tenho 

que o pedido retro não merece guarida, uma vez que, em que pese 

referência ao art. 2º no despacho anterior, a leitura da Lei n° 8.437, de 30 

de junho de 1992, em consonância com sistemática processual trazida 

pelo Código de Processo Civil (art. 9º, caput, do CPC) revela a 

necessidade de notificação prévia da Fazenda Pública para se manifestar 

quanto ao pedido, no caso, em prazo não superior a 72 horas.Isto posto, 

INDEFIRO o pedido.Intime-se.Cumpra-se expedindo o necessário.Nova 

Monte Verde/MT, 26 de novembro de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69063 Nr: 1753-08.2015.811.0091

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMdNB-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Código 70271 – Autos n. 691-93.2016.811.0091.

Código 69063 – Autos n. 1753-08.2015.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor da certidão retro, nomeio o Dr. Ervi Garbin - 

OAB n. 3.523-B/MT, para patrocinar os interesses do acusado.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta 

escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-a da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Oportunamente, arquive-se os autos Código 69063 – Autos n. 

1753-08.2015.811.0091, conforme determinado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74454 Nr: 1456-30.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franciele Luciana de Oliveira 

- OAB:OAB/MT 24141-A

 Código 74454 – Autos n. 1456-30.2017.811.0091 Vistos etc. Ademais 

disso, somente ao longo da instrução criminal é que se pode cogitar de 

provas do elemento subjetivo do tipo ou de algum fato específico como, no 

caso, a existência de ameaça real à vítima. Já quanto à atipicidade de 

conduta, as teses defensivas demandam instrução probatória, pois 

necessita-se provar que as ofensas foram mutuas e com ânimos 

alterados. Desta forma, afasto as preliminares arguidas. Assim, não 

estando presentes as hipóteses de absolvição sumária prevista no artigo 

397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

07/05/2019, às 13h30, devendo ser intimadas as testemunhas arroladas 

pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, assim como o 

réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, reconhecimento de 

pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de acordo com o artigo 

411 do CPP. Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 60 dias, para 

inquirição das testemunhas que eventualmente residirem em outra 

Comarca, intimando-se as partes, por meio de seus patronos, da 

expedição da missiva[footnoteRef:1]. [1: Item 4 da OS/NMV n. 001/2018; 

parágrafo 1° do artigo 261 do Código de Processo Civil; Súmula n. 273 do 

Superior Tribunal de Justiça - STJ; e artigos 973, parágrafo 3°, e 1.363 da 

CNGC.] Intime-se o réu. Façam-se as intimações necessárias. Ciência ao 

Ministério Público e à defesa. Cumpra-se expedindo o necessário. Nova 

Monte Verde/MT, 26 de novembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65917 Nr: 1670-26.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Código 65917 – Autos n. 1670-26.2014.811.0091

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, bem como a inscrição desse magistrado para o Curso de 

capacitação do Processo Judicial Eletrônico – Pje, referente as 

implantações nos gabinetes das Varas Únicas das Comarcas do Estado 

de Mato Grosso, a ser realizado no dia 04 de dezembro de 2018, 

redesigno a audiência anteriormente designada para o dia 22 de abril de 

2019 às 16h.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76371 Nr: 564-87.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patrícia Santos Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Educacional Vanguard - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76371 - Autos n. 564-87.2018.811.0091. DECISÃO Vistos etc. 

Trata-se de “Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de Indébito c/c Danos Morais” postulada por PATRÍCIA SANTOS 

LUZ, em face INSTITUTO EDUCACIONAL VANGUARD – LTDA. Por 

conseguinte, com arrimo nos artigos 330 e 485, inc. V e VI ambos do CPC, 

INDEFIRO PARCIALMENTE a petição inicial e JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação aos pedidos de restituição dos 

pagamentos”, e “repetição do indébito”. Oportunamente, determino o 

seguimento do feito em relação aos demais pedidos de declaração de 

nulidade/inexistência do negócio jurídico e dano moral. Por conseguinte, 

torno a verificar que, em que pese o esforço do subscritor, não provou o 

autor a condição de hipossuficiência capaz de impedir o recolhimento do 

valor relativo às custas processuais, que no caso do Estado de Mato 

Grosso correspondem a 1% sobre o valor da causa ou o valor mínimo de 

R$ 413,40 (Lei Estadual n. 7.603/2001, conforme Provimento n. 11/2018 da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CGJ/MT - 

Tabela B, item 01), mais a taxa judiciária no importe de R$ 132,08 (cento e 

trinta e dois reais e oito centavos)??, prevista no art. 1º Lei Complementar 

Estadual n. 261/2006, que alterou o artigo 414 do Decreto Estadual nº 

2.129, de 25 de julho de 1986. Ora, com essas considerações, atento ao 

fato de que os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos aos que 

dele realmente necessitam pela comprovada ausência de condições 

financeiras, INDEFIRO a concessão do benefício. Assim, intime-se o autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar à inicial, procedendo ao 

recolhimento de custas, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 

290 do Código de Processo Civil). Intime-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 26 de novembro de 2018. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79289 Nr: 1966-09.2018.811.0091
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 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C Fernandes Pinheiro ME, Celaine de Paula Souza 

Marcílio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Ribeiro Mota - 

OAB:10.491-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a notificação do requerido deve ser feita mediante 

carta precatória e que o processo é cadastrado como "com custas", 

impulsiono os autos para intimação da parte autora para que promova, no 

prazo de 03 (três) dias, a juntada aos autos das guias pagas para 

expedição de carta precatória, ou retire a missiva neste Juízo e promova 

sua distruição diretamente no Juízo Decrecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66632 Nr: 194-16.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Monte Verde - MT, Arion 

Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na reclamação trabalhista por MARLI DA ROSA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE/MT, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

para fins de:a) DECLARAR a estabilidade provisória da requerente até a 

data de 16 de junho de 2015, reconhecendo, ainda, como período de labor 

todo o período compreendido entre a data da última contratação, qual seja 

19 de março de 2014, até a data correspondente ao quinto mês após o 

nascimento da prole, ou seja, 16 de junho de 2015.b) CONDENAR o 

MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE ao pagamento do período de 

estabilidade, bem como as verbas reflexas, quais sejam, décimo terceiro 

proporcional e férias proporcionais acrescidas de 1/3 (um terço) 

indenizadas, levando em consideração o período reconhecido e declarado 

nesta, além de compensar eventuais pagamentos realizados.Torno 

definitiva a liminar concedida às fls. 79/80.Sobre o valor da condenação 

incidirão juros de mora que serão contados da citação válida, calculados 

com base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei n° 9.494/97, 

com a nova redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e correção monetária, 

a partir da data em cada pagamento deveria ter sido realizado, atualizados 

pela caderneta de poupança (TR) até a data de 25/03/2015, incidindo após 

o IPCA-E.Deixo de condenar o Município de Nova Monte Verde ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista a 

isenção legal conferida ao requerido pela Lei Estadual nº 7.603/2001.Fixo 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Sentença sujeita 

ao duplo grau de jurisdição voluntário, porquanto se trata de condenação 

ilíquida (art. 496, § 3º, do CPC).Decorrido o prazo para recurso 

remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de Justiça do Mato Grosso para 

reexame necessár io.Publ ique-se.  Regis t re-se.  In t imem-se . 

Cumpra-se.Nova Monte Verde/MT, 22 de novembro de 2018.BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72834 Nr: 491-52.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Martins de Oliveira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Raimundo Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA REGINA NERY DO PRADO 

- OAB:64417

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Desta forma, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido na forma do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Em razão do resultado do julgamento, condeno a autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além dos honorários devidos em 

favor do requerido, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

por aplicação do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada, 

contudo, a gratuidade de que é beneficiária. Sobrevindo recurso, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte recorrida para 

contrarrazões, após, remetam-se ao E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, 

com as anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Nova Monte Verde/MT, 22 de novembro de 2018.BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77951 Nr: 1407-52.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Felix de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77951 - Autos n. 1407-52.2018.811.0091 SENTENÇA Vistos etc. 

Trata-se Ação de Cobrança dos Expurgos Inflacionários das Cadernetas 

de Poupança proposta por ORLANDO FELIX DE LIMA em face de BANCO 

BRADESCO S/A. O art. 321 do CPC dispõe sobre emenda da petição inicial 

no prazo de 15 (quinze) dias. O § único do mesmo artigo determina que o 

juiz indefira a petição inicial caso o autor não cumpra a diligência. Logo, o 

mandamento é claro e não deixa dúvidas. Caso o autor não cumpra com a 

determinação e regularize a petição essa será indeferida. 

Lamentavelmente a parte promovente não cumpriu a determinação de 

adequar a petição inicial, deixando, conforme se extrai dos autos, apesar 

de intimada, decorrer o prazo respectivo sem nada apresentar ou 

requerer. No presente caso não há falar em intimação pessoal do autor 

para providenciar o recolhimento das custas processuais, uma vez que a 

irregularidade restou detectada antes de ter início o curso regular da 

presente demanda. Diante da exigência legal e tendo em vista que o autor, 

apesar de devidamente intimado para corrigir as falhas, permaneceu 

inerte, deve a exordial ser indeferida, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC. Sendo assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos artigos 321 e 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil, procedendo-se ao cancelamento da distribuição, 

após o trânsito em julgado, arquivando-se ao final. Custas eventualmente 

remanescentes pelo autor. Sobrevindo recurso, certifique-se a 

tempestividade, intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões. Tudo 

cumprido, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça de Grosso para apreciação. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 12 de novembro de 2018. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77283 Nr: 1055-94.2018.811.0091

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Grupo de Idosos Unidos Venceremos, 

Valdemar Zanella

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77283 - Autos n. 1055-94.2018.811.0091

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se pedido de concessão de Alvará Judicial, nos Termos da Portaria 

nº 32/2017-DF movido por ASSOCIAÇÃO GRUPO DE IDOSOS UNIDOS 

VENCEREMOS, por seu representante VALDEMAR ZANELLA, todos 

qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 06/12.

O requerente foi intimado para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento.

Foi certificado o decurso do prazo (fls. 20).
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É o relatório.

Fundamento e decido.

O art. 321 do CPC dispõe sobre emenda da petição inicial no prazo de 15 

(quinze) dias. O § único do mesmo artigo determina que o juiz indefira a 

petição inicial caso o autor não cumpra a diligência.

 Logo, o mandamento é claro e não deixa dúvidas. Caso o autor não 

cumpra com a determinação e regularize a petição essa será indeferida.

Lamentavelmente a parte promovente não cumpriu a determinação de 

adequar a petição inicial, deixando, conforme se extrai dos autos, apesar 

de intimada, decorrer o prazo respectivo sem nada apresentar ou 

requerer.

Diante da exigência legal e tendo em vista que o autor, apesar de 

devidamente intimado para corrigir as falhas, permaneceu inerte, deve a 

exordial ser indeferida, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Sendo assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil, procedendo-se ao cancelamento da distribuição, após o trânsito em 

julgado, arquivando-se ao final.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Nova Monte Verde/MT, 12 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68304 Nr: 1268-08.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Código 68304 - Autos n. 1268-08.2015.811.0091

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 07 de maio de 2019 às 

15h15.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34332 Nr: 102-92.2012.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. M. SETTER, GILVAN MARCOS SETTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILAUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida foi devidamente 

citada, conforme consta na certidão de fl. 69, razão pela qual, indefiro o 

pedido de fls. 125/126.

 No mais, intime-se a parte requerente por intermédio de seus patronos via 

DJE, para que no prazo de 05 (cinco) dias providencie o endereço 

atualizado da parte requerida, sob pena de preclusão/levantamento da 

penhora.

 Intima-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70560 Nr: 1924-09.2018.811.0107

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANITA MEDEIROS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE NO PRAZO DE 05 

DIAS, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE REF. 21, 

ANEXADA AOS AUTOS EM 26/11/2018.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80195 Nr: 878-85.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clara Arcanjo Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 I. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.II. CITE-SE o 

requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar resposta 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do Código de Processo Civil).III. 

Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia 

Geral da União informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais, 

tendo em vista versarem sobre matéria fática sobre a qual é vedada a 

formalização de acordo antes da completa instrução do feito. Posto isso, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 14 DE FEVEREIRO 

DE 2019, ÀS 13h30min (horário de Cuiabá-MT).IV. INTIMEM-SE as partes 

para que compareçam à audiência, trazendo suas testemunhas 

independentemente de intimação. V. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80098 Nr: 828-59.2018.811.0106

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLFO, JPFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Alega, a requerente, que é mãe do requerido e que este é portador de 

Transtorno Mental – Autismo último Grau – CID 10F84, de forma que não 

possui condições de praticar, por si, os atos da vida civil, necessitando de 

alguém para lhe prestar auxílio.Pede, em sede de tutela provisória, sua 

nomeação como curadora provisória.Juntou aos autos os documentos de 

fls. 08/16, de forma a dar suporte às suas alegações.É o relatório. 

Fundamento e decido.DA GRATUIDADE DA JUSTIÇAConsiderando 

documentos e elementos descritos na inicial, denota-se que a autora não 

possui capacidade financeira para suportar as custas do processo sem 

prejuízo de seu próprio sustento. Portanto, defiro a gratuidade da justiça, 

na forma do disposto no artigo 98, do Código Processo Civil. 

POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA E ESTUDO 

PSICOSSOCIALDiante das alegações da autora, entendo que seja 
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necessária a postergação da análise da tutela de urgência, por ser 

imprescindível realização de estudo psicossocial, a fim de analisar a atual 

condição de João Paulo Feitosa Costa.Por tais considerações, postergo a 

análise da tutela de urgência e DETERMINO a realização de estudo 

psicossocial no núcleo familiar da autora, devendo o profissional habilitado 

juntar aos autos o relatório conclusivo, no prazo de 05 (cinco) dias.Em 

termos de prosseguimento do feito DETERMINO:I. CITE-SE o requerido para 

que compareça à audiência de entrevista, a qual DESIGNO para o dia 07 

DE DEZEMBRO DE 2018, às 10h00min (horário de Cuiabá-MT), nos termos 

do artigo 751, do CPC;II. INTIME-SE a requerente para que informe nos 

autos se o requerido possui outros parentes que eventualmente poderiam 

exercer sua curatela ou ter interesse no feito, bem como para que cumpra 

com o disposto no art. 750, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos do art. 321 do mesmo diploma legal;III. Com a apresentação do 

relatório de estudo psicossocial, remetam-se os autos ao Ministério Público 

para manifestação.IV. Intime-se. CUMPRA-SE, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80180 Nr: 866-71.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genaira Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 Aduz, em síntese, que laborou na zona urbana por um período antes de 

se casar, e que posteriormente laborou no campo, sendo que atualmente 

recebe pensão na qualidade de segurada especial.Alega que 

preenchendo os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade 

híbrida. No mérito, pede a concessão definitiva do benefício.É o Relatório. 

Fundamento e Decido.- Da gratuidade da justiça -O art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de 

hipossuficiência absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade 

de arcar com às custas e despesas do processo sem prejuízo de seu 

sustento próprio ou de sua família.No caso, a parte autora apresenta 

alegações de insuficiência de recursos para pagar as custas 

processuais, diante dos documentos consubstanciados aos autos, dessa 

forma, DEFIRO a gratuidade da justiça, na forma da lei (CPC, art. 

98).Deverá a gratuidade da justiça compreender ao contido nos incisos do 

§1º, do art. 98 do CPC.- Recebimento da Inicial - Recebo a inicial, eis que 

preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321, do mesmo diploma 

legal.I. CITE-SE o requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para 

apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do Código de 

Processo Civil).II. Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 

01/2016, a Advocacia Geral da União informa a desnecessidade de 

audiência de conciliação nos processos em que forem partes o INSS e 

demais autarquias federais, tendo em vista versarem sobre matéria fática 

sobre a qual é vedada a formalização de acordo antes da completa 

instrução do feito. Posto isso, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 13h00min (horário de 

Cuiabá-MT).III. INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, 

trazendo suas testemunhas independentemente de intimação. IV. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80107 Nr: 834-66.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Piedade Gouveia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.II. CITE-SE o 

requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar resposta 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do Código de Processo Civil).III. 

Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia 

Geral da União informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais, 

tendo em vista versarem sobre matéria fática sobre a qual é vedada a 

formalização de acordo antes da completa instrução do feito. Posto isso, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 14 DE FEVEREIRO 

DE 2019, ÀS 14h30min (horário de Cuiabá-MT).IV. INTIMEM-SE as partes 

para que compareçam à audiência, trazendo suas testemunhas 

independentemente de intimação. V. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80089 Nr: 821-67.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilene Jose de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Pelo acima exposto, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência, nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.II. Pelo acima exposto, 

CITE-SE o requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar 

resposta no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, 

§1º), ficando ciente de que, não respondendo, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, inc. II).III. Após, à parte 

autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.IV. Através do 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia Geral da 

União informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais, 

tendo em vista versarem sobre matéria fática sobre a qual é vedada a 

formalização de acordo antes da completa instrução do feito. Posto isso, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 14 DE FEVEREIRO 

DE 2019, ÀS 15h00min (horário de Cuiabá-MT).V. INTIMEM-SE as partes 

para que compareçam à audiência, trazendo suas testemunhas 

independentemente de intimação.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80179 Nr: 865-86.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Jose de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 Aduz, em síntese, que sempre laborou no campo, preenchendo os 

requisitos de carência e idade para concessão do benefício. Em sede de 

tutela antecipada requer a concessão da implantação imediata do 

benefício previdenciário. No mérito, pede a concessão definitiva do 

benefício.No mérito, pede a concessão definitiva do benefício.É o 

Relatório. Fundamento e Decido.- Da gratuidade da justiça -O art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado 

de hipossuficiência absoluta, é necessária a comprovação da 

impossibilidade de arcar com às custas e despesas do processo sem 

prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família.No caso, a parte autora 

apresenta alegações de insuficiência de recursos para pagar as custas 

processuais, diante dos documentos consubstanciados aos autos, dessa 

forma, DEFIRO a gratuidade da justiça, na forma da lei (CPC, art. 

98).Deverá a gratuidade da justiça compreender ao contido nos incisos do 

§1º, do art. 98 do CPC.- Recebimento da Inicial - Recebo a inicial, eis que 

preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321, do mesmo diploma 

legal.I. CITE-SE o requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para 

apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do Código de 

Processo Civil).II. Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 
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01/2016, a Advocacia Geral da União informa a desnecessidade de 

audiência de conciliação nos processos em que forem partes o INSS e 

demais autarquias federais, tendo em vista versarem sobre matéria fática 

sobre a qual é vedada a formalização de acordo antes da completa 

instrução do feito. Posto isso, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 14h00min (horário de 

Cuiabá-MT).III. INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, 

trazendo suas testemunhas independentemente de intimação. IV. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79216 Nr: 409-39.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Felisberto Damascena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que o depoimento do Sr. Lauro Caetano dos Reis gravado 

no “CD” anexo às fls. 38 não possui áudio, o que torna incabível a 

prolação da sentença, desta feita: DESIGNO nova audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24 DE JANEIRO DE 2018, ÀS 15h30min (horário de 

Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, trazendo suas 

testemunhas independentemente de intimação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80106 Nr: 833-81.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesus Roque Cruvinel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITE-SE o requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 

183, §1º), ficando ciente de que, não respondendo, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, inc. II). II. Após, à parte 

autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. III. Considerando a 

impossibilidade de comparecimento do Procurador do INSS à audiência de 

conciliação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 14 

DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 15h30min (horário de Cuiabá-MT). IV. 

Ademais, tratando-se de demanda que, desde o início, demonstra a 

imprescindibilidade da realização de perícia técnica, além da produção de 

prova oral, DETERMINO, desde logo, a realização de Perícia e nomeio 

perito na pessoa do Dr. SOSTENES MICHAEL CARREIRO SILVA, médico 

clínico geral, lotado na rede pública deste município, o qual deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido independentemente de 

termo de compromisso. Intime-se o(a) perito(a) dando-lhe ciência da 

nomeação (devendo constar do mandado a(s) advertência(s) dos artigos 

157 e 158 do CPC) e, no mesmo ato, dos quesitos formulados neste ato 

pelo juízo e, nas respectivas oportunidades, pela(s) parte(s) – isto é, 

inicial e contestação –, bem como para que promova o agendamento, 

desde logo, da data em que o(s) exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se 

efetuará(ão), ciente de que o(s) trabalho(s) exigido(s) deverá(ão) ser(em) 

realizado(s) com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias à 

realização da audiência designada, e que, o laudo pericial deverá ser 

entregue em cartório pelo menos vinte (20) dias antes da referida 

audiência. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78225 Nr: 1054-98.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diva Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a conceder a aposentadoria rural 

por idade ao Sra. Diva Maria da Silva, na base de um salário mínimo mensal 

para autora, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas 

vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

08.11.2017, o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, 

§§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por conseguinte, DECLARO 

resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPCConcedo o 

pedido de tutela urgência, por tratar-se de verba alimentar, para 

determinar ao Requerido que implante o benefício deferido, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no valor de R$ 100,00 (cem 

reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).A correção 

monetária, desde cada vencimento, pelo INPC, nos termos do art. 41-A na 

Lei n. 8.213 /91; nos termos do REsp 1.492.221/PR, da Relatoria do Min. 

Mauro Campbell Marques, submetido à sistemática dos Recursos 

Repetitivos, a Primeira Seção do STJ.Os juros moratórios serão calculados 

de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a 

partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a 

citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 

1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir 

de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do 

CC /2002 e 161 , § 1º , do CTN . A partir de julho de 2.009, os juros 

moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto 

no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, 

pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 12.703 , de 

07.08.2012, e legislação superveniente.Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data.Isento o INSS 

das custas judiciais.Sentença não sujeita ao Reexame Necessário, nos 

termos do art. 496, §3°, do CPC, bem como porque líquida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 73891 Nr: 339-27.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaor Mariano de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3°, I, do Código de 

Processo Civil; no entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, 

§3°, do Código de Processo Civil.Publique. Registre. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, arquive-se.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79303 Nr: 450-06.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a conceder a aposentadoria rural 

por idade ao Sra. Maria Pereira de Araujo, na base de um salário mínimo 

mensal para autora, assegurando-lhe o pagamento das eventuais 

parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

19.03.2018, o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, 
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§§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por conseguinte, DECLARO 

resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPCConcedo o 

pedido de tutela urgência, por tratar-se de verba alimentar, para 

determinar ao Requerido que implante o benefício deferido, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no valor de R$ 100,00 (cem 

reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).A correção 

monetária, desde cada vencimento, pelo INPC, nos termos do art. 41-A na 

Lei n. 8.213 /91; nos termos do REsp 1.492.221/PR, da Relatoria do Min. 

Mauro Campbell Marques, submetido à sistemática dos Recursos 

Repetitivos, a Primeira Seção do STJ.Os juros moratórios serão calculados 

de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a 

partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a 

citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 

1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir 

de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do 

CC /2002 e 161 , § 1º , do CTN . A partir de julho de 2.009, os juros 

moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto 

no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, 

pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 12.703 , de 

07.08.2012, e legislação superveniente.Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data. Isento o INSS 

das custas judiciais.Sentença não sujeita ao Reexame Necessário, nos 

termos do art. 496, §3°, do CPC, bem como porque líquida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78859 Nr: 212-84.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalira Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com arrimo no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado 

na peça de ingresso, extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

condenando o requerido INSS a conceder à parte autora, DALIRA 

PEREIRA DOS SANTOS, o benefício previdenciário de pensão por morte, 

nos termos dos artigos 74 e seguintes da Lei 8.213/91, no valor de um 

salário mínimo por mês, assegurando-lhe o pagamento das parcelas 

vencidas e devidas desde o requerimento administrativo 

(30.03.2017).Concedo o pedido de tutela urgência, por tratar-se de verba 

alimentar, para determinar ao Requerido que implante o benefício deferido, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no valor de 

R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).A correção monetária, desde cada vencimento, pelo INPC, nos 

termos do art. 41-A na Lei n. 8.213 /91; nos termos do REsp 1.492.221/PR, 

da Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido à sistemática dos 

Recursos Repetitivos, a Primeira Seção do STJ.Os juros moratórios serão 

calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e 

incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas 

após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos 

arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a 

partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 

406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do CTN . A partir de julho de 2.009, os juros 

moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto 

no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, 

pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 12.703 , de 

07.08.2012, e legislação superveniente.Sem custas à vista da isenção 

determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 

7.603/2001.Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data. Sentença Não sujeita ao Reexame 

Necessário, nos termos do art. 496, §3°, do CPC, bem como porque líquida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79403 Nr: 500-32.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a conceder a aposentadoria rural 

por idade ao Sra. Maria Aparecida de Oliveira da Silva, na base de um 

salário mínimo mensal para autora, assegurando-lhe o pagamento das 

eventuais parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento 

administrativo 17.10.2017, o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 

CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por 

conseguinte, DECLARO resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPCConcedo o pedido de tutela urgência, por tratar-se de verba 

alimentar, para determinar ao Requerido que implante o benefício deferido, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no valor de 

R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).A correção monetária, desde cada vencimento, pelo INPC, nos 

termos do art. 41-A na Lei n. 8.213 /91; nos termos do REsp 1.492.221/PR, 

da Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido à sistemática dos 

Recursos Repetitivos, a Primeira Seção do STJ.Os juros moratórios serão 

calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e 

incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas 

após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos 

arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a 

partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 

406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do CTN . A partir de julho de 2.009, os juros 

moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto 

no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, 

pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 12.703 , de 

07.08.2012, e legislação superveniente.Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça.Isento o INSS das custas judiciais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010346-05.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL TEIXEIRA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Processo nº 8010346.05.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ISMAEL TEIXEIRA 

XAVIER REQUERIDO: TIM CELULAR Vistos, etc. Trata-se de cumprimento 

de sentença, proposta por ISMAEL TEIXEIRA XAVIER, em desfavor de TIM 

CELULAR, já qualificados nos autos. Nos documentos de ID nº 14161655, 

a parte requerida comprovou o pagamento da condenação e requereu a 

extinção do feito ante o cumprimento da obrigação. O requerente, por sua 

vez, pugna pela expedição de alvará judicial para levantamento dos 

valores e arquivamento do feito. Vieram-me conclusos os autos. É o 

relato. Fundamento. DECIDO. Pelo que se verifica, o executado cumpriu 

com a sua obrigação, razão pela qual, deve-se extinguir o processo nos 

termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil. “Art. 924. Extingue-se 

a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Assim sendo, após 

o pagamento do valor devido, a extinção do feito é matéria que se impõe. 

DISPOSITIVO I. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, 

com resolução do mérito, a teor do contido no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil. II. Transitada em julgado esta decisão, EXPEÇA-SE o alvará 

para liberação dos valores na conta indicada no ID nº 14161655, visto que 

o advogado da requerente possui procuração para receber quitação. III. 

Após, ARQUIVEM-SE os autos independentemente de nova determinação, 

com as baixas de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010031-74.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR MARTINS VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Processo nº 8010031-74.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ODENIR MARTINS 

VIEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR Vistos, etc. Trata-se de cumprimento 

de sentença, proposta por ODENIR MARTINS VIEIRA, em desfavor de TIM 

CELULAR, já qualificados nos autos. Nos documentos de ID nº 12710937 

foi realizada a penhora online da multa por descumprimento da obrigação 

de fazer. O requerente pugna pela expedição de alvará judicial para 

levantamento dos valores e arquivamento do feito. A parte requerida, por 

sua vez, efetuou novamente o pagamento da multa e assim, requer a 

extinção do feito ante o cumprimento da obrigação e a liberação do valor 

depositado no ID 15713784. Vieram-me conclusos os autos. É o relato. 

Fundamento. DECIDO. Pelo que se verifica, o executado cumpriu com a 

sua obrigação, razão pela qual, deve-se extinguir o processo nos termos 

do artigo 924, II do Código de Processo Civil. “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Assim sendo, após o 

pagamento do valor devido, a extinção do feito é matéria que se impõe. 

DISPOSITIVO I. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, 

com resolução do mérito, a teor do contido no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil. II. Transitada em julgado esta decisão, EXPEÇA-SE o alvará 

para liberação dos valores bloqueados no ID 12710937, observando a 

conta indicada no ID nº 13900929, visto que o advogado da requerente 

possui procuração para receber quitação. III. Sem prejuízo, expeça-se 

alvará em favor da empresa requerida para levantamento dos valores 

depositados no ID nº 15713784, devendo ser observada a conta indicada 

no mesmo evento. IV. Após, ARQUIVEM-SE os autos independentemente 

de nova determinação, com as baixas de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010379-92.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EDMISON DAS MERCES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Processo nº 8010379-92.2016.8.11.0106 REQUERENTE: EDMISON DAS 

MERCES DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A Vistos, etc. 

Trata-se de cumprimento de sentença, proposta por EDMISON DAS 

MERCES DE SOUZA, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, já 

qualificados nos autos. Em audiência de conciliação, as partes 

entabularam acordo consistente no pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) pelo requerido em favor do requerente no prazo de 15 dias úteis, 

sob pena de aplicação de multa de 20% sobre o valor total do acordo. Nos 

documentos de ID nº 14089940 foi realizada a penhora online do valor 

principal e da multa por descumprimento da obrigação de fazer. O 

requerente pugna pela expedição de alvará judicial para levantamento dos 

valores e arquivamento do feito. A parte requerida por sua vez, 

devidamente intimada, nada se manifestou. Vieram-me conclusos os 

autos. É o relato. Fundamento. DECIDO. Pelo que se verifica, o executado 

cumpriu com a sua obrigação, razão pela qual, deve-se extinguir o 

processo nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil. “Art. 

924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” 

Assim sendo, após o pagamento do valor devido, a extinção do feito é 

matéria que se impõe. DISPOSITIVO I. Diante do exposto, JULGO EXTINTO 

o presente processo, com resolução do mérito, a teor do contido no art. 

924, II, do Código de Processo Civil. II. Transitada em julgado esta decisão, 

EXPEÇA-SE o alvará para liberação dos valores bloqueados no ID 

14089940, observando a conta indicada no ID nº 13256690, visto que o 

advogado da requerente possui procuração para receber quitação. III. 

Após, ARQUIVEM-SE os autos independentemente de nova determinação, 

com as baixas de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-72.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CHAUENNY PEREIRA DOS SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Processo nº 8010346.05.2016.8.11.0106 REQUERENTE: CHAUENNY 

PEREIRA DOS SANTOS DE JESUS REQUERIDO: COMPANHIA DE 

ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença, proposta por CHAUENNY PEREIRA DOS 

SANTOS DE JESUS, em desfavor de COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 

ESTADO DA BAHIA - COELBA, já qualificados nos autos. As partes 

realizaram composição extrajudicial, conforme termo acostado no ID 

10052222. Nos documentos de ID nº 10551061, a parte requerida 

comprovou o pagamento da condenação e requereu a extinção do feito 

ante o cumprimento da obrigação. O requerente, por sua vez, pugna pela 

expedição de alvará judicial para levantamento dos valores e 

arquivamento do feito. Vieram-me conclusos os autos. É o relato. 

Fundamento. DECIDO. Pelo que se verifica, o executado cumpriu com a 

sua obrigação, razão pela qual, deve-se extinguir o processo nos termos 

do artigo 924, II do Código de Processo Civil. “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Assim sendo, após o 

pagamento do valor devido, a extinção do feito é matéria que se impõe. 

DISPOSITIVO I. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, 

com resolução do mérito, a teor do contido no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil. II. Transitada em julgado esta decisão, EXPEÇA-SE o alvará 

para liberação dos valores na conta indicada no ID nº 11966024, visto que 

o advogado da requerente possui procuração para receber quitação. III. 

Após, ARQUIVEM-SE os autos independentemente de nova determinação, 

com as baixas de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010082-22.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO LOPES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES ALVES FEITOSA OAB - GO0008314A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

PROCESSO Nº 8010082-22.2015.8.11.0106 REQUERENTE: CARLOS 

ALBERTO LOPES DE SOUZA REQUERIDO: MOTOGARÇAS COMÉRCIO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. DA 

TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. Verifica-se dos autos que a 

intimação do requerido ocorre em 05.09.2018, tendo o mesmo apresentado 
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impugnação em 20.09.2018. Portanto, verifica-se que a impugnação é 

tempestiva, ensejando a análise do mérito. DO MÉRITO. Em simples 

observância dos cálculos elaborados pelo exequente constatam-se as 

irregularidades apontadas pelo impugnante, visto que o acórdão prolatado 

no ID 14122189 determinou que os juros de mora deveriam ser 

computados a partir da data da citação da empresa ré e não da expedição 

da carta de citação, conforme apresentado pelo requerente em seus 

cálculos. Ademais, a parte impugnada ao se manifestar no ID 15862858 

não apresentou discordância da impugnação, limitando-se tão somente a 

informar a conta para depósito dos valores em seu favor. Desta forma, a 

procedência da presente impugnação, com a consequente homologação 

dos cálculos apresentados pelo impugnante deve ser declarada. 

DISPOSITIVO. I. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente 

impugnação, homologando o cálculo referente aos valores apresentados 

no ID 15455043, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil; II. 

Sem custas nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95; III. Com o trânsito em 

julgado desta sentença, EXPEÇA-SE o alvará para liberação dos valores 

depositados em favor do requerente, observando-se a conta indicada no 

ID 15862858, uma vez que o procurador da parte possui poderes para 

receber quitação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8009999-35.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ABADIA DE FATIMA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846/B-B (ADVOGADO(A))

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

PROCESSO Nº 8010082-22.2015.8.11.0106 REQUERENTE: CARLOS 

ALBERTO LOPES DE SOUZA REQUERIDO: MOTOGARÇAS COMÉRCIO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. DA 

TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. Verifica-se dos autos que a 

intimação do requerido ocorreu em 06.08.2018, tendo o mesmo 

apresentado impugnação em 31.08.2018. Portanto, verifica-se que a 

impugnação é tempestiva, ensejando a análise do mérito. DO MÉRITO. Em 

simples observância dos cálculos elaborados pelo exequente 

constatam-se as irregularidades apontadas pelo impugnante, visto que a 

sentença prolatada no ID 11269766 determinou que a correção monetária 

dos danos morais deveriam incidir a partir da data da sentença e não da 

ocorrência do evento danoso, conforme apresentado pelo requerente em 

seus cálculos. Ademais, a parte impugnada ao se manifestar no ID 

15749283 apresentou concordância com os cálculos apresentados na 

impugnação. Desta forma, a procedência da presente impugnação, com a 

consequente homologação dos cálculos apresentados pelo impugnante 

deve ser declarada. DISPOSITIVO. I. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

a presente impugnação, homologando o cálculo referente aos valores 

apresentados no ID 15113882, nos termos do art. 487, I do Código de 

Processo Civil; II. Sem custas, na forma do art. 55 da Lei 9099/95. III. Com o 

trânsito em julgado desta sentença, EXPEÇA-SE o alvará para liberação de 

R$ 12.126,39 (doze mil cento e vinte e seis reais e trinta e nove centavos) 

em favor do requerente, observando-se a conta indicada no ID 15749283, 

uma vez que o procurador da parte possui poderes para receber 

quitação. IV. Ainda, INTIME-SE a parte requerida, ora impugnante, para 

apresentar conta bancária para liberação do valor em excesso em seu 

favor. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010047-28.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

PROCESSO Nº 8010047-28.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ARIOVALDO 

GONÇALVES JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. DA 

TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. Verifica-se dos autos que a 

intimação do requerido ocorreu em 06.08.2018, tendo o mesmo 

apresentado impugnação em 10.08.2018. Portanto, verifica-se que a 

impugnação é tempestiva, ensejando a análise do mérito. DO MÉRITO. Em 

simples observância dos cálculos elaborados pelo exequente 

constatam-se as irregularidades apontadas pelo impugnante, visto que o 

acórdão prolatado no ID 14122189 determinou que os a correção 

monetária deveria ser aplicada a partir da data da sentença e não da data 

da citação, conforme apresentado pelo requerente em seus cálculos. 

Ademais, a parte impugnada ao se manifestar no ID 15742814 apresentou 

concordância com os cálculos apresentados na impugnação, informando 

a conta para depósito dos valores em seu favor. Desta forma, a 

procedência da presente impugnação, com a consequente homologação 

dos cálculos apresentados pelo impugnante deve ser declarada. 

DISPOSITIVO. I. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente 

impugnação, homologando o cálculo referente aos valores apresentados 

no ID 14681944, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil; II. 

Sem custas, na forma do art. 55 da Lei 9099/95. III. Com o trânsito em 

julgado desta sentença, EXPEÇA-SE o alvará para liberação dos valores 

depositados em favor do requerente, ora impugnado, observando-se a 

conta indicada no ID 15742814, uma vez que o procurador da parte possui 

poderes para receber quitação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010048-13.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Processo nº 8010048-13.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ARIOVALDO 

GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR REQUERIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A 

Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença, proposta por 

ARIOVALDO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR, em desfavor de 

PAGSEGURO INTERNET S.A, já qualificados nos autos. Em sentença 

proferida nos ID’s 7769554 e 7769557, a parte requerida foi condenada ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de danos morais em 

favor do requerente. Em sede de recurso, a sentença foi mantida e o 

requerido foi condenado em honorários sucumbenciais de 15% sob o 

valor da condenação (ID 12829872). Na manifestação de ID nº 14987286 a 

parte requerida comprovou o pagamento da obrigação. O requerente 

pugna pela expedição de alvará judicial para levantamento dos valores em 

seu favor. Vieram-me conclusos os autos. É o relato. Fundamento. 

DECIDO. Pelo que se verifica, o executado cumpriu com a sua obrigação, 

razão pela qual, deve-se extinguir o processo nos termos do artigo 924, II 

do Código de Processo Civil. “Art. 924. Extingue-se a execução quando: 

(...) II - a obrigação for satisfeita;” Assim sendo, após o pagamento do 

valor devido, a extinção do feito é matéria que se impõe. DISPOSITIVO I. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução 

do mérito, a teor do contido no art. 924, II, do Código de Processo Civil. II. 

Transitada em julgado esta decisão, EXPEÇA-SE o alvará para liberação 

dos valores depositados em favor do requerente, observando a conta 

indicada no ID nº 15743905, visto que o advogado da requerente possui 
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procuração para receber quitação. III. Após, ARQUIVEM-SE os autos 

independentemente de nova determinação, com as baixas de estilo. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

de Direito

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66490 Nr: 723-23.2015.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BUQUE DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABELA THAIS COELHO 

DEOTTI - OAB:14067

 Vistos,

Tendo em vista a realização da Campanha Justiça pela Paz em Casa (26 

até 30/11/2018), que tem por objetivo ampliar as efetividades das ações 

que envolvem a violência doméstica contra mulher e feminicídio, 

concentrando esforços para agilizar e impulsionar os processos relativos 

à matéria passo a analisar o presente feito.

Analisando as defesas preliminares apresentadas, não restou 

demonstrado pelo réu a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas 

no art. 397, do CPP - com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08.

 Designo a audiência de instrução e julgamento, na forma do art. 400 e 

seguintes, do CPP, com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08, para 

o dia 13 de fevereiro de 2019 às 16h30min.

Requisitem-se as testemunhas policiais aos seus superiores hierárquicos 

respectivos, se for o caso.

Para oitiva de eventuais testemunhas residentes fora da Comarca, 

expeça-se Carta Precatória com prazo de 30 (trinta) dias para suas 

inquirições, se for o caso.

Intime-se o réu para comparecer à audiência designada.

Intimem-se as testemunhas eventualmente arroladas pelo Ministério 

Público.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69689 Nr: 649-32.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katia Pereira das Graças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Vistos.

Analisando as defesas preliminares apresentadas, não restou 

demonstrado pelo réu a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas 

no art. 397, do CPP - com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08.

 Designo a audiência de instrução e julgamento, na forma do art. 400 e 

seguintes, do CPP, com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08, para 

o dia 13 de fevereiro de 2019, às 15h45.

Requisitem-se as testemunhas policiais aos seus superiores hierárquicos 

respectivos, se for o caso.

Para oitiva de eventuais testemunhas residentes fora da Comarca, 

expeça-se Carta Precatória com prazo de 30 (trinta) dias para suas 

inquirições, se for o caso.

Intime-se o réu para comparecer à audiência designada.

Intimem-se as testemunhas eventualmente arroladas pelo Ministério 

Público.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77768 Nr: 3070-58.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Graff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonilson Raimundo 

Machado - OAB:11961-A

 Vistos.

Analisando as defesas preliminares apresentadas, não restou 

demonstrado pelo réu a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas 

no art. 397, do CPP - com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08.

 Designo a audiência de instrução e julgamento, na forma do art. 400 e 

seguintes, do CPP, com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08, para 

o dia 06 de fevereiro de 2019, às 17h00.

Requisitem-se as testemunhas policiais aos seus superiores hierárquicos 

respectivos, se for o caso.

Para oitiva de eventuais testemunhas residentes fora da Comarca, 

expeça-se Carta Precatória com prazo de 30 (trinta) dias para suas 

inquirições, se for o caso.

Intime-se o réu para comparecer à audiência designada.

Intimem-se as testemunhas eventualmente arroladas pelo Ministério 

Público.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 83289 Nr: 2845-04.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

Lourival Barreto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BARRETO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:MT nº16241, Luciano Martins da Silva - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido retro, diante da fundamentação de impossibilidade da 

presença do patrono da parte requerida devidamente constituído, 

REDESIGNO audiência de justificação para o dia 23 de janeiro de 2019 às 

13h:00min.

Ademais, determino a habilitação do patrono da parte requerida nos autos.

INTIMEM-SE.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 83236 Nr: 2811-29.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TBRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 30, que arbitrou alimentos provisórios no importe 

de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, ante a ausência de 

fato novo. Ademais, o pedido da requerente para utilização de prova 

emprestada dos autos código nº 71058 não se coaduna com a previsão 

do artigo 372 do CPC, que ensina:

 "Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro 

processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o 

contraditório."

Dessa forma, não há que se falar majoração dos alimentos provisórios 

anteriomente fixados, visto o momento processual ser o de cognição 

sumária dos fatos, onde o pedido liminar é apreciado antes do 
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contraditório, consubstanciada ainda pela ausência de elementos fáticos 

de que o alimentante possui condição econômica alta.

 Expeça-se o necessário para a audiência de conciliação designada nos 

autos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74554 Nr: 1314-14.2017.811.0095

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS, JCdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ARCEU PEIXOTO 

FERREIRA - OAB:16612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Vistos.

Intime-se o advogado do requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar nos autos o atual endereço da parte autora, sob pena de 

extinção por abandono.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81954 Nr: 2118-45.2018.811.0095

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONILSON RAIMUNDO 

MACHADO - OAB:11961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a certidão retro, onde a parte requerida informa seu atual endereço e 

declara possuir interesse na audiência de conciliação, DESIGNO o dia 29 

de janeiro de 2019, às 14h20min, para audiência de conciliação, a ser 

realizda pela conciliadora credenciada do juízo.

 Intime-se a parte autora, por intermédio do seu patrono e a parte ré 

pessoalmente. No ato da intimação, fica a requerida cientificada de que 

caso não compareça à solenidade ou não havendo autocomposição o 

prazo para apresentação de contestação correrá em 15 (quinze) dias 

após a data da audiência.

 Ficam ainda intimadas as partes de que o não comparecimento 

injustificado à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa.

 Havendo conciliação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Certifique a escrivania a juntada dos laudos psicossociais nos autos, 

oficiando-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67056 Nr: 997-84.2015.811.0095

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de 

decretar o divórcio do casal ELIETE DA SILVA MENDES DOS SANTOS em 

face de SIDINEY MENDES DOS SANTOS.Em consequência, julgo extinto o 

feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado esta sentença, 

EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente.Expeça-se a secretaria a certidão de honorários dos 

advogados nomeados nos autos. Publique-se. Intimem-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66026 Nr: 456-51.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranaíta - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DIST DE ENERGIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIDIANE JOSÉ DA SILVA - 

OAB:12.745/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 Vistos.

Ante o exposto, HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais o acordo firmado entre as partes (fls. 120).

Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas a serem divididas igualmente entre as partes (art. 90, §2º, CPC). 

Honorários advocatícios conforme acordado.

DETERMINO a retificação dos autos no sistema Apolo, passando a constar 

o feito como cumprimento de sentença.

Por fim, considerando que a parte autora informou o descumprimento pela 

ré da obrigação firmada em audiência de conciliação, (fl. 64), intime-se a 

requerida Energisa para comprovar a obrigação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil) reais, 

limitados a 30 (trinta) dias, revertida em favor da demandante.

 Às providências.

 Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66741 Nr: 847-06.2015.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesué Mattos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111

 Vistos.

Declaro encerrada à instrução.

Homologo a desistência da testemunha Rosicreia da Silva Petry.

Abro o prazo para alegações finais por 5 dias para cada parte, primeiro 

para o Ministério Publico, mediante de carga, depois para o advogado da 

parte Ré por intimação via DJE.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-11.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DESPACHO Processo: 

1000108-11.2018.8.11.0095. REQUERENTE: EDVALDO DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Intime-se a parte 

demandante para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comprovar nos 

autos que reside no endereço informado nos autos, conforme 

comprovante de residência juntado à petição inicial, mediante contrato de 

aluguel ou outro instrumento eficaz, sob pena de extinção. Às 

providências. Cumpra-se. PARANAITÁ, 22 de agosto de 2018. ANTONIO 

FÁBIO MARQUEZINI Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-93.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA RODRIGUES DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DESPACHO Processo: 

1000109-93.2018.8.11.0095. REQUERENTE: MAIARA RODRIGUES DE 

AZEVEDO REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. Intime-se a parte demandante 

para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comprovar nos autos que 

reside no endereço informado nos autos, conforme comprovante de 

residência juntado à petição inicial, mediante contrato de aluguel ou outro 

instrumento eficaz, sob pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. 

PARANAITÁ, 22 de agosto de 2018. ANTONIO FÁBIO MARQUEZINI Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-33.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL FREIRE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DESPACHO Processo: 

1000113-33.2018.8.11.0095. REQUERENTE: JOEL FREIRE ALVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intime-se a parte 

demandante para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comprovar nos 

autos que reside no endereço informado nos autos, conforme 

comprovante de residência juntado à petição inicial, mediante contrato de 

aluguel ou outro instrumento eficaz, sob pena de extinção. Às 

providências. Cumpra-se. PARANAITÁ, 22 de agosto de 2018. ANTONIO 

FÁBIO MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-18.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA PRANDO RABELLO BALIEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DESPACHO Processo: 

1000114-18.2018.8.11.0095. REQUERENTE: MARTHA PRANDO RABELLO 

BALIEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intime-se a parte 

demandante para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comprovar nos 

autos que reside no endereço informado nos autos, conforme 

comprovante de residência juntado à petição inicial, mediante contrato de 

aluguel ou outro instrumento eficaz, sob pena de extinção. Às 

providências. Cumpra-se. PARANAITÁ, 22 de agosto de 2018. ANTONIO 

FÁBIO MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-03.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA PRANDO RABELLO BALIEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DESPACHO Processo: 

1000115-03.2018.8.11.0095. REQUERENTE: MARTHA PRANDO RABELLO 

BALIEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Intime-se a 

parte demandante para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comprovar 

nos autos que reside no endereço informado nos autos, conforme 

comprovante de residência juntado à petição inicial, mediante contrato de 

aluguel ou outro instrumento eficaz, sob pena de extinção. Às 

providências. Cumpra-se. PARANAITÁ, 22 de agosto de 2018. ANTONIO 

FÁBIO MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-55.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FAGUNDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DESPACHO Processo: 

1000118-55.2018.8.11.0095. REQUERENTE: ANDERSON FAGUNDES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte demandante 

para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comprovar nos autos que 

reside no endereço informado nos autos, conforme comprovante de 

residência juntado à petição inicial, mediante contrato de aluguel ou outro 

instrumento eficaz, sob pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. 

PARANAITÁ, 22 de agosto de 2018. ANTONIO FÁBIO MARQUEZINI Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-47.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JANUARIO GERMANO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000125-47.2018.8.11.0095. REQUERENTE: JANUARIO GERMANO 

SOARES REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos. Relatório dispensado em face do 

permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte autora desiste da ação, o 

que independe da anuência da parte adversa, nos termos do Enunciado nº 

90 do FONAJE. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas. Arquivem-se, nos termos do item 5.3.7, da 

CNGC, por interpretação analógica, segundo o qual proferida sentença 

homologatória de acordo, e não sendo o caso de se aguardar eventual 

cumprimento da transação, o processo deverá ser arquivado, com as 

anotações devidas (item acrescido pelo Provimento n.º 20/07 - CGJ). 

Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do M. M. Juiz de Direito. PARANAITÁ, 22 

de agosto de 2018. ANTONIO FÁBIO MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63581 Nr: 2023-74.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMOS, KTSMOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) da parte autora, quanto a resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

conforme recibo de protocolo via Sistema BACENJUD de Ref: 24, 

INTIMANDO ainda para que no prazo de 10 (dez) dias, indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73068 Nr: 2715-39.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Portobens Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. BALKE E BALKE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNES LAÍS DE OLIVEIRA DOS 

ANJOS - OAB:19872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado a ser expedido, devendo emitir a guia pelo 

Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br. Em caso de não constar o 

endereço na Planilha de Zoneamento, comunico que seja contactado a 

Central de Mandado desta Comarca para dirimir as dúvidas, encaminhando 

o comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57208 Nr: 1628-19.2016.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSS, CSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de ref.51.

 Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. Renato 

Gonçalves Raposo, levando em consideração o trabalho realizado pela 

causídica no presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 02 

(duas) URH, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso.

Expeça-se a respectiva certidão.

Após, arquive-se o presente feito, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61934 Nr: 1308-32.2017.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilucia Eleodora da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Carlos de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UILLERSON FERREIRA DA SILVA 

- OAB:MT/20.972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UILLERSON FERREIRA DA 

SILVA - OAB:MT/20.972

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Trata-se de ação de divórcio direto litigioso comulado com partilha de 

bens, pedido de pensão alimentícia, guarda e regulamentação de visitas 

proposta por Marilucia Eleodora da Silva em desfavor de Adriano Carlos 

de Carvalho, ambos devidamente qualificados.

Em ref: 52, as partes transigiram amigavelmente para por fim ao litigio, 

requerendo a homologação do acordo, extinguindo o presente feito.

Instado a se manifestar (ref.55), a representante do Ministério Público 

pugnou pela procedência do pedido, decretando-se o divórcio de Marilucia 

Eleodora da Silva e Adriano Carlos de Carvalho, bem como pela 

homologação do acordo quanto à partilha dos bens, guarda, visitas e 

alimentos dos filhos menores.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

 As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 66/2010, que deu nova 

redação ao art. 226, §6º CF, vê-se que presentes os requisitos para a 

decretação do divórcio.

A cônjuge continuará a usar seu nome de solteira, qual seja Marilucia 

Eleodora da Silva.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes em ref. 52, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, DECRETANDO O DIVÓRCIO DO CASAL.

Expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil 

em vigor e art. 29, § 1º, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro de 

Registro Civil de Pessoas Naturais e ao Cartório de Registro de Imóveis.

Sem custas.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63203 Nr: 1853-05.2017.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRA, RVAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:MT/20.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:MT/19.897

 Vistos etc.

Ante a suspensão da Defensoria Pública nesta comarca, nomeie-se o Sr. 

Gestor Judiciário advogado dativo para proceder com a defesa da 

requerente.

Após venha-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 09 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66606 Nr: 122-37.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Sebastiao da Silva, Gleison Zanda 

Lopes, Leandro Maioni Varanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Bessa Santos - 

OAB:21460/O

 Vistos etc.

Tendo em vista que o advogado nomeado aos réus apesar de intimado no 

dia 11/10/2018 (ref. 101) nada se manifestou nos autos, determino a 

intimação do causídico para apresentar os memorais finais no prazo legal, 

sob pena de destituição do cargo de defensor dativo do presente feito, 

nos termos do artigo 4º, §4º, da Portaria deste Juízo.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de novembro de 2018.
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Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69503 Nr: 1300-21.2018.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lady Nathielly Teixeira de Carvalho, Vanessa 

Nogueira da Silva, Vania Nogueira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Bruno Garcia de Lima - 

OAB:14328/E, Ary da Costa Campos - OAB:16944/B

 Vistos etc. Abra-se vista ao Ministério Público para manifestar acerca dos 

requerimentos postulados pelas defesas das rés. Homologo a desistência 

da oitiva da testemunha André Lanzarin. Designo para a oitiva das 

testemunhas Grauciano Bispo Gomes e Luciano Paiva Borota, o dia 

12/12/2018, às 13h30minutos. Intimem-se as testemunhas para 

comparecimento. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66461 Nr: 41-88.2018.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂMMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de divórcio com partilha de bens, alimentos e pedido de 

liminar, proposta por ÂNGELA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA em desfavor 

de ADRIANO CEZAR CORREA SILVA, ambos devidamente qualificados.

Em ref: 32, as partes transigiram amigavelmente para por fim ao litigio, 

requerendo a homologação do acordo, extinguindo o presente feito.

Instado a se manifestar (ref.42), a representante do Ministério Público 

pugnou pela procedência do pedido, decretando-se o divórcio de Ângela 

Maria Martins de Oliveira e Adriano Cezar Correa Silva, bem como pela 

homologação do acordo quanto à partilha dos bens, guarda, visitas e 

alimentos dos filhos menores.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

 As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 66/2010, que deu nova 

redação ao art. 226, §6º CF, vê-se que presentes os requisitos para a 

decretação do divórcio.

A cônjuge continuará a usar seu nome de solteira, qual seja Ângela Maria 

Martins de Oliveira.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes em ref. 52, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, DECRETANDO O DIVÓRCIO DO CASAL.

Expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil 

em vigor e art. 29, § 1º, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro de 

Registro Civil de Pessoas Naturais e ao Cartório de Registro de Imóveis.

Sem custas.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15869 Nr: 548-64.2009.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CSdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente Artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito 

intimando o patrono da exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça 

fls. 157.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70206 Nr: 1540-10.2018.811.0022

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Ex positis, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil c/c art. 13 da Lei 11.340/06, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o feito, 

com devidas anotações e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 26 de novembro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47580 Nr: 2061-91.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renaldo Santos Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernardino de 

Mendonça Junior - OAB:OAB/MT 16.330, Clovis dos Santos 

Custódio Júnior - OAB:SP/349.232, Fagner da Silva Prata - 

OAB:MT/17.420-E, Wendell Pereira de Melo - OAB: MT/16628-E

 Vistos etc.

Em atendimento a determinação no Ofício Circular n° 336/2018 da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

implementa a “Semana da Justiça pela Paz em casa”, referente a 

priorização dos andamentos nas ações que envolvam violência doméstica 

contra mulher, passo a dar o adequado andamento ao feito.

Estando preenchidos os pressupostos recursais, recebo o recurso de 

apelação da defesa de ref:94, somente no efeito devolutivo (CPP, art. 

597).

Tendo em vista que as partes já apresentaram as suas razões e 

contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias (CPP, art. 601), com 

nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44951 Nr: 833-81.2014.811.0022

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Anael David de Rezende, Alex Borges de 

Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Silva Filho, Vandete Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:MT/6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Oliveira de 

Oliveira - OAB:MT/7206-B

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte excipiente, para que efetue, no prazo de 
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05 (cinco) dias, o recolhimento da taxa judiciária no valor de R$ 140,22 

(cento e quarenta reais e vinte e dois centavos), vez que a guia juntada 

não foi recolhida, sendo que não foi juntado aos autos o comprovante de 

pagamento da mesma mas sim o agendamento do pagamento o que até a 

presente data não foi feito. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) na Central de Arrecadação e Arquivamento do 

Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47418 Nr: 2009-95.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Cristina Correa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para que 

apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação de Ref: 39, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48006 Nr: 2224-71.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo José Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para que 

apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação de Ref: 39, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44887 Nr: 795-69.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nailton Reis Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DO DENUNCIADO, para que no prazo legal 

apresente as alegações finais aos autos, conforme deliberações de fls. 

103.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10231 Nr: 1224-51.2005.811.0022

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Menezes Póvoa, Nelson Dias de 

Morais, Hisahiro Kida, José Luiz Bárbara Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clayton Marcus Meira Nunes 

- OAB:5.957, José Pereira da Silva Neto - OAB:3273, Paulo César 

Menezes Póvoa - OAB:, Wilson Lopes - OAB:7396-B/MT

 INTIMAÇÃO DOS DEFENSORES DO REUS, da parte dispositiva da 

sentença de fls. 1.315/1.339, a seguir transcrita: III) - DISPOSITIVO ISTO 

POSTO, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão formulada na denúncia, para o fim de CONDENAR o denunciado 

NELSON DIAS DE MORAES, qualificado nos autos, dando-os como 

incursos nas sanções prevista no artigo 89, caput, da Lei n.º 8.666/93 e 

artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei n.º 201/1967, CONDENAR o réu LUIZ 

CARLOS DE MENEZES PÓVOA, qualificado nos autos da imputação ao 

crime disposto no artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei n.º 201/1967 c/c o 

artigo 29 do Código Penal e, ainda, ABSOLVÊ-LO pelo crime previsto no 

artigo 89, caput, da Lei n.º 8.666/93, com fundamento no artigo 386, inciso 

V, do Código de Processo Penal, e por fim, com fundamento nos artigos 

107, inciso IV e 109, inciso IV, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos acusados LUIZ CARLOS MENEZES PÓVOA, NELSON 

DIAS DE MORAES, HISAHIRO KIDA E JOSÉ LUIZ BÁRBARA NETO, já 

devidamente qualificado nos autos, em face do reconhecimento da 

prescrição punitiva estatal propriamente dita dos crimes disposto no artigo 

299 do Código Penal e artigo 90 da Lei n.º 8.666/93. DECLARO os réus 

Nelson Dias de Moraes e Luiz Carlos Menezes Póvoa, INABILITADOS para 

o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, pelo 

prazo de 5 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado desta decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64454 Nr: 2394-38.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marizete Soares Andrelino, JVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Pedra 

Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para que 

apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação de Ref: 40, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52679 Nr: 1678-79.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para que 

apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação de Ref: 38, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71770 Nr: 2229-54.2018.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELVIN KLAIVER BORGES BARZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste aos autos acerca da Certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 15.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46 Nr: 200-13.1990.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sleiman Aly Dib

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldomirio Bento de Oliveira, Samita Jerônimo 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamin Vieira Célio Filho - 

OAB:3700, Shirley Fátima Zamar - OAB:4.310-A

 INTIMAÇÃO dos Advogados das Partes Requeridas da Sentença fls. 

238/vº, parte final, cujo teor é o seguinte: Ante o exposto, e por tudo que 
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nos autos constam, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código 

Processo Civil.

Sem custas processuais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41338 Nr: 1086-40.2012.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Ferreira Gregório, Juliano Gomes de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, Renato Gonçalves Raposo - OAB:MT/9892-B

 INTIMAÇÃO do Defensor do Denunciado VALDEMAR FERREIRA 

GREGÓRIO, para que no prazo legal, apresente as Razões do Recurso de 

Apelação de fls. 235.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10467 Nr: 18-65.2006.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Paloco, Antonio Porto Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT, Jessika Lopes Borges - OAB:MT/17.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Inêz Mecenas do 

Carmo - OAB:MT/5.852

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de penhora e avaliação a ser expedido, 

devendo emitir a guia pelo Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br. 

Em caso de não constar o endereço na Planilha de Zoneamento, comunico 

que seja contactado a Central de Mandado desta Comarca para dirimir as 

dúvidas, encaminhando o comprovante de pagamento aos autos para 

posterior juntada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-11.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALVACI CAVALCANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010149-11.2016.8.11.0022 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS DE CONSUMO, FORNECIMENTO DE ÁGUA, 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: ALVACI CAVALCANTE Endereço: Rua 04, S/N, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. Endereço: Rua IRENE 

BIELA, 460, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO PASSIVO do inteiro teor do despacho 

ID. 12418203. PEDRA PRETA, 27 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-62.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000061-62.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 11.000,00 ESPÉCIE: 

[BANCÁRIOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: JOSE LOPES DA COSTA Endereço: Avenida Airton 

Senna, Fone 66-99989-9547, Altos de Pedra Preta, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: 

AV.JOSE RODRIGUES DA CRUZ, 915, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO para 

que no prazo legal apresente as contrarrazões ao Recurso Inominado. 

PEDRA PRETA, 27 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010159-21.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DIAS DA SILVA OAB - MT0020637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010159-21.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 20.868,00 ESPÉCIE: []

->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) POLO ATIVO: Nome: 

LUCIMAR DIAS DA SILVA Endereço: Avenida MATILDE BENTA DE 

ANDRADE, 149, PROX. AO FORUM, JARDIM PINDORAMA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-492 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO 

DE MATO GROSSO Endereço: Rua RUA CONSELHEIRO BENJAMIN 

DUARTE MONTEIRO, S/Nº, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, CENTRO 

POLITICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DO POLO ATIVO para que no prazo de 05 

(cinco) dias manifeste nos autos requerendo o que de direito. PEDRA 

PRETA, 27 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010154-96.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DIAS DA SILVA OAB - MT0020637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 
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OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010154-96.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 14.516,15 ESPÉCIE: 

[VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUCIMAR DIAS 

DA SILVA Endereço: Rua RIO BRANCO,, Nº 2.248, EM FRENTE AO 

FORUM, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78715-228 

POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Rua RUA 

CONSELHEIRO BENJAMIN DUARTE MONTEIRO, S/Nº, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO, CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78000-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PATRONA DO POLO ATIVO 

para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste nos autos requerendo o 

que de direito . PEDRA PRETA, 27 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 007/2018/DF - Torna público, para ciência dos interessados, a 

abertura de processo seletivo com a finalidade de credenciamento e 

cadastro reserva de pessoas físicas nas áreas de Assistência Social e 

Psicologia, cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste 

edital

* O Edital n° 007/2018 / DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113619 Nr: 2570-67.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onei Luiz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Com tais considerações, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para declarar inexistência do 

débito em questão, tornando definitiva a liminar de vedação da 

negativação do nome do requerente no cadastro restritivo de órgãos de 

proteção ao crédito referente ao débito em discussão na presente lide, 

bem como para condenar a requerida EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CLARO TV) a pagar à quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do 

Enunciado 362 do STJ.Condeno a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que arbitro em 

R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento no artigo 85, §2º, do Novo 

Código de Processo Civil.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152683 Nr: 1361-58.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernadete Luiza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar pra no prazo legal impugnar a contestação de ref.12

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74961 Nr: 2481-83.2011.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Jackes do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julliana Leticia do Carmo - 

OAB:12.261/MT, Valeria Baggio Richter - OAB:4.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Intimar parte autora da juntada de petição de ref.95

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163390 Nr: 5369-78.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa da Pinha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para tomar ciência da juntada de referência 15

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 109011 Nr: 1359-93.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Brigida de Campos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPICALQUIS 

MASCHIO - OAB:9118/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:

 CÓDIGO: 109011

DESPACHO

Vistos,

Considerando o transito em julgado da sentença, bem como que os 

valores encontram-se devidamente depositados, expeça(m)-se o(s) 

competente(s) alvará(s) da forma requerida, atentando-se a secretaria 

aos poderes aferidos pela(s) parte(s) ao seu patrono.

Após, decorrido o prazo de 10 (dez) dias e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 165578 Nr: 5966-47.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDSP, PJdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLE DE ARRUDA 

QUINTINO - OAB:24624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO:165578

DESPACHO

VISTOS,

 Cuida-se de Ação de Benefício Assistencial do LOAS com Pedido de 

Tutela Antecipada proposta por DANIEL DE SOUZA PRADO, representado 

por seu genitor PAULO JUSTINO DO PRADO em face do INSS.
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Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Para análise da tutela antecipada pleiteada considero indispensável a 

realização de relatório socioeconômico na residência da requerente.

Dessa forma, proceda-se a realização do estudo socioeconômico das 

reais condições de vida da parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, a ser realizada pela equipe multidisciplinar deste juízo.

Após, conclusos para exame da tutela antecipada. Cite-se o requerido 

para apresentar defesa no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 94481 Nr: 2696-88.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Losano Eubank de Campos ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Gonçalo de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Mario Vieira Neto - 

OAB:15948, JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - OAB:18900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barbosa Arruda - 

OAB:16336/B-MT

 DESPACHO

VISTOS,

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

Verifica-se do pedido de cumprimento de sentença que o executado fora 

citado sem o despacho deste juízo, tendo requerido o parcelamento da 

dívida, o qual fora manifestamente recusado pelo exequente.

Ocorre que a citação nos termos do art. 523 é indispensável ao devido 

processo legal, bem como para fins de cálculo de multa por 

inadimplemento.

Assim, se faz necessário o chamamento do feito a ordem para suprir a 

citação do executado para que promova o pagamento do título judicial 

constituído.

Com tais considerações, CHAMO O FEITO A ORDEM para DETERMINAR a 

intimação do executado na forma do art.523 e art.525 do CPC a fim de que 

promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob 

pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156957 Nr: 3013-13.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito , Poupança e Investimento do 

Sudoeste MT/PA - SICREDI SUDOESTE - MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COHAB GÁS E AGUA LTDA ME, José Andrei 

Agueiro Cardoso, Rodrigo de Arruda Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora da juntada de ref. 15

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15037 Nr: 28-91.2006.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jesus Pereira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Velloso 

Cruz-Procuradora Federal - OAB:Mat-1552965

 Intimar parte autora do retorno dos autos e para no prazo legal 

manifestar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145419 Nr: 7473-77.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rennan Rondon Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 Intimar advogado ref. a juntada de ref. 11

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15046 Nr: 51-03.2007.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Metello de Siqueira - 

Procurador Federal - OAB:3691/MT

 Intimar parte autora do retorno dos autos à Comarca e para no prazo legal 

manifestar

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57576 Nr: 914-51.2010.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marileize de Fatima dos Santos, Flavio Fatimo 

de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 INTIMANDO as parte do inteiro teor da decisão de fls. 251, da juntada do 

Laudo Pericial de Exame Toxicológico, bem como da audiência designada 

para o próximo dia 23 de Janeiro de 2019, às 16:30 horas, ocasião em que 

serão interrogados os denunciados, seguido das oitivas das testemunhas 

e debates orais ( art. 57 da Lei 11.343/06).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157699 Nr: 3250-47.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IANA MARA FALCÃO SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo R. Gés Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogado da parte autora que a petição de ref. 15, não veio 

acompanhada da guia de recolhimento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149357 Nr: 24-34.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para audiência de instrução e 

julgamento a ser realizada no dia 05 de dezembro de 2018 às 17h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102008 Nr: 2452-28.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Avelina Pereira.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Bianca Reis Carmona - OAB:15.156-MT, Elimari Cunha 

Fontes - OAB:18329, Fellipe Baes Malheiros - OAB:18517/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelaine Feijó Macedo - 

Procuradora Federal - OAB:

 CÓDIGO: 102008

DESPACHO

VISTOS,

 Considerando que o exequente comprovou ter esgotado todos os meios 

possíveis para obter informações do endereço do executado, DETERMINO 

o acesso ao INFOJUD a fim de localizar o endereço da Empresa 

ENGEPREV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 

26.806.380/0001-40.

Se positiva, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito.

Sendo infrutífera a busca de dados do(a), a secretaria deverá intimar o(a) 

exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPANEMA EMPREENDIMENTOS E PARTIPACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para informar novo 

endereço da parte requerida, tendo em vista a devolução da 

correspondência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-36.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para que a advogado da parte 

autora manifeste sobre a petição de mov. 16419166.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000597-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DAYSE MARIA DOS SANTOS JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAMIR LUIZ BRENNER OAB - MT11326/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 29/01/2019 Hora: 14:10

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000589-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ARRUDA FRANCA CAPOROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAMIR LUIZ BRENNER OAB - MT11326/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 29/01/2019 Hora: 14:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-57.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DA SILVA CORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Átila Cristiano Lima da Costa OAB - MT14872/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2019 Hora: 13:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-06.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TAYRONE ROGER ANTUNES DE ASEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2019 Hora: 13:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-38.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO GUILHERMINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2019 Hora: 13:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-41.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2019 Hora: 13:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-88.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2019 Hora: 13:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013397-30.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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THIAGO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 29/01/2019 Hora: 14:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013731-64.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 29/01/2019 Hora: 14:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011459-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI S.A - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 29/01/2019 Hora: 14:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012708-83.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 29/01/2019 Hora: 15:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-24.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDLAINE GONCALVES ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 29/01/2019 Hora: 15:10

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Edital

 EDITAL Nº 04/2018-DF - TORNA público o resultado do Processo Seletivo 

para Juiz Leigo nesta Comarca, conforme relação dos candidatos abaixo 

listados em ordem de classificação;

* O Edital N] 04/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001267-97.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

K. F. H. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA OAB - GO18969 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. T. (REQUERIDO)

G. H. T. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001267-97.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: KELES FRANCISCA HERAQUE REQUERIDO: MARINA 

BATISTA TEIXEIRA, GABRIEL HERAQUE TEIXEIRA KELES FRANCISCA 

HERAQUE ajuizou Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável 

C/C Partilha de Bens em face do espólio VICENTE PAULO TEIXEIRA, 

representado por MARINA BATISTA TEIXEIRA e o menor G.H.T., ambos 

qualificados nos autos. Juntou os documentos de fls. 09/15. É o relato. 

Decido. Primeiramente, defiro os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil. Diante do que dispõe o art. 334 do NCPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 12 de Dezembro de 2018, às 10h30min (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Nos termos do § 3º do art. 334 do 

NCPC, o polo ativo será intimado por meio do advogado e o passivo será 

citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes da audiência designada. Os 

envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos 

advogados ou defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá 

apresentar petição, em caso de eventual desinteresse na 

autocomposição, com 10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, NCPC. Conste nas comunicações que o não 

comparecimento na audiência ora designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor do Estado. O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44763 Nr: 661-62.2013.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Candido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Rosária Pinto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sérgio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:OAB/MT 12.622

 Intimação do advogado MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JÚNIOR - 

OAB/MT 12622, para devolução dos autos supra (661-62.2013.811.0059), 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53662 Nr: 3114-93.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Moreira de Brito, Azelia Caetano Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cunha, Cissomar Perese da Silva, 

Antonio Coelho de Souza, Maria de Tal, Francisco Tome, Maria Irani dos 

Santos, Rivaldo José Pereira, vulgo "Brinco", Orlando de Tal
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BLAINY DANILO MATOS 

BARBOSA - OAB:16023, João Cleiton Araujo de Medeiros - 

OAB:15107 - MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 Intimação do advogado JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA COSTA - OAB/MT 

6456-A, para devolução dos autos supra (3114-93.2014.811.0059), no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96279 Nr: 502-46.2018.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DA SILVA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACINAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

manifestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87948 Nr: 8045-37.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Forma e Forma Indústria e Metalúrgica Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araguaia Concretos Industria e Comercio LTDA 

- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: paulo luiz da silva Mattos - 

OAB:7688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 056/2007, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, por meio de seu advogado, para providenciar o 

pagamento da complementação da diligência do Oficial de Justiça, no valor 

total de R$ 534,60 (quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta 

centavos) que deverá ser paga por meio de guia disponibilizada no link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao , 

devendo ser indicado o oficial subscritor desta certidão, para recebimento 

dos valores, tudo conforme determina o Provimento nº 7/2017-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19286 Nr: 57-72.2011.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Vicente dos Santos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria - Geral Federal - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado DIEGO PETERSEM LUZ RIBEIRO - OAB/MT 12781, 

para devolução dos autos supra (57-72.2011.811.0059), no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46244 Nr: 2050-82.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiane de Fátima Wagner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nerci Wagner, Selmira Glier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o 

requerido ao pagamento do valor de R$ 107.659,35 (cento e sete mil, 

seiscentos e cinquenta nove reais e trinta e cinco centavos) com 

acréscimos contidos no instrumento contratual, que deverá ser corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir do respectivo vencimento e acrescida 

de juros legais de 1% ao mês a partir da citação.Ao mesmo tempo, em 

relação à demandada Selmira Glier, não citada, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do 

Novo Código de Processo Civil.Custas processuais e honorários 

advocatícios pelo requerido, Nerci Wagner, os quais arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as anotações, cautelas e baixas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49620 Nr: 5289-94.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ueslen Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 BANCO BRADESCO S.A. ajuizou demanda em desfavor de UESLEN 

SANTOS OLIVEIRA, ambos qualificados nos autos, objetivando a busca e 

apreensão de veículo pelo decreto lei n. 911/69.

Concedida a liminar no feito, o bem foi localizado e encontrava-se 

deteriorado, sem condições de remoção (fls. 35/38).

Após a realização de diversas diligências no intuito de localizar o réu, sem 

êxito, o banco autor requereu o arquivamento provisório da demanda (fls. 

51/66).

É o relatório.

 Decido.

Sobre o assunto vejamos o que prescreve o art. 4º do Decreto-lei n. 

911/69 (redação dada pela Lei n. 13.043/2014): “Se o bem alienado 

fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, 

fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do 

pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no 

Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 

Processo Civil.”

Desse modo, CONVERTO a presente ação de busca e apreensão, 

inicialmente proposta, em ação de execução, devendo ser anotado o 

necessário pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

Nos termos do art. 829 do NCPC, determino a citação do executado para, 

em três dias, pagar a dívida.

Com amparo no art. 827 do NCPC, fixo em 10% o valor dos honorários 

advocatícios. No caso de pagamento integral no prazo acima assinalado, 

reduzo a verba em 50%.

Determino a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação, nos 

termos do §1º do art. 829, que dispõe o seguinte: “Do mandado de citação 

constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas 

pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado”.

 Caso o executado não seja localizado para ser citado, o oficial de justiça 

deverá proceder na forma do art. 830 do NCPC e a parte exequente, nos 

termos do §2º do referido dispositivo legal.

Altere-se o tipo da ação no Sistema Apolo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48296 Nr: 4060-02.2013.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMdS, MVMdF, JCSF, JSdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRdF, RdFS, AFS, GvF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Modesto Garcia Amaro - 

OAB:GO 23593, Renata Guimarães Naves Carneiro - 

OAB:16975-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Modesto Garcia Amaro 

- OAB:GO 23593
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 Ante o exposto, com base na motivação supra e em consonância com o 

parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, inciso I, do NCPC, para declarar que o falecido Daniel Soares de 

Freitas é o pai biológico da menor M.V.M. Expeça-se o respectivo 

mandado de retificação ao Cartório de Registro Civil competente a fim de 

que seja alterado a filiação, avós paternos e nome da criança, passando a 

se chamar: MARIA VITÓRIA MOREIRA DE FREITAS.Com base no princípio 

da causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, do CPC). Esses 

valores só poderão ser cobrados se houver comprovação da modificação 

no estado econômico do vencido no prazo de até cinco anos contados do 

trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do 

NCPC.Após, o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito mediante as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50642 Nr: 545-22.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. M. Comercio Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Brasil Comercio e Industria Ltda ME, 

Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Petersem Luz Ribeiro - 

OAB:12781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Davoglio arruda - 

OAB:MT 16.501-B, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:MT 

13.431-A

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial no tocante ao Banco 

Bradesco S/A.Ao mesmo tempo, em relação à empresa requerida Rosa 

Brasil Comércio e Indústria Ltda.-ME, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do Novo Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora em despesas, custas processuais 

e honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas e baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40798 Nr: 520-77.2012.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Gomes da Costa Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Barra do Garças S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Edvaldo Pereira da Silva - OAB:12552/MT, Jabes 

Fonseca Brito - OAB:22652/GO, Silfarney Vieira do Nascimento - 

OAB:9.980-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473/MT

 Sobre a derradeira manifestação da PGE-MT, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 30 dias, providenciar a certidão para fins de usucapião 

conforme mencionado às fls. 180/181.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49744 Nr: 5395-56.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francismar Rocha da Solidade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial.Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário (art. 98, §3º, do NCPC).Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14288 Nr: 764-11.2009.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Pereira Gonçalves, Vastual Mendes da Silva, 

José Roberto de Moraes Souza, Marcos Antônio da Silva, Pedro Carlos 

Morais de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronia Maria Barros Milhomem 

- OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Tendo em vista a inexistência de procurações outorgadas pelos herdeiros 

da falecida (esposo e três filhos – fls.128/131) aos advogados 

constituídos no feito, determino a intimação do patrono subscritor da 

petição retro, para, no prazo de 10 dias, juntar aos autos procurações 

específicas, a fim de possibilitar o levantamento dos valores depositados.

 Com a juntada, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48564 Nr: 4322-49.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deoclecio Bento Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camila Nalevaiko ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro José Luz Costa - 

OAB:8954 - MT

 ANTE O EXPOSTO, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva alegada e 

EXTINGO o feito, sem resolução do mérito, fulcrado no artigo 485, inciso 

VI, do Novo Código de Processo Civil.Condeno a parte autora em 

despesas, custas processuais e honorários de sucumbência, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário (art. 98, §3º, do NCPC).Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40172 Nr: 1988-82.2007.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luisa Carneiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Gonçalves - 

OAB:8625-A, Irineu Marcelo - OAB:8583-A/MT, Sandro José Luz 

Costa - OAB:8954 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria por invalidez proposta 

LUIZA CARNEIRO DA SILVA em face do INSS, ambos qualificados nos 

autos.

 Citado, o INSS apresentou contestação (fls. 24/33).
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Despacho saneador às fls. 37/38.

Às fls. 72/74, foi realizada audiência de instrução e designada perícia 

médica, após várias tentativas, a autora não compareceu para sua 

realização (fls. 75/98).

Em seguida, mesmo devidamente intimada por intermédio do advogado 

constituído para dar prosseguimento ao feito, a autora não foi localizada 

(fls. 99/100).

Desse modo, procedeu-se a intimação editalícia, cujo prazo para 

manifestação transcorreu “in albis”, conforme certidão retro.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista o acima relatado, denota-se a inércia da parte autora, 

razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Com base no princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, 

do CPC). Esses valores só poderão ser cobrados se houver comprovação 

da modificação no estado econômico do vencido no prazo de até cinco 

anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 

98, §3º, do NCPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51442 Nr: 1226-89.2014.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos Silva Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gregoski, Tereza Alves Costa, Salome 

Mendes Vasconcelos Neta, Rosiron de Souza, Maria da Penha Silva 

Machado, Eliosmar Silva Maciel, Maria Helena Caús Gregoski, Geraldo 

Alves do Carmo, Luiza Pacheco Maciel, Celia Maria de Souza, Valdelar 

Alves Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julliane Alves da Silva - 

OAB:18251 - MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT, Jorge Aldair Carvalho - OAB:15122/MT, JORGE 

ALDAIR CARVALHO - OAB:15122/O

 DECISÃO

Considerando o derradeiro pedido da parte autora (fls. 588/590), 

determino que sejam efetivadas pesquisas, por meio do Sistema INFOJUD, 

visando a identificação de eventual endereço do requerido Valdelar Alves 

Machado.

Intime-se a requerida Tereza Alves Costa para, em 10 dias, fornecer o 

novo endereço do seu esposo, Sr. Geraldo Alves do Carmo.

Outrossim, oficie-se ao Cartório de Paz e Notas do município de Porto 

Alegre do Norte/MT, requisitando cópia da certidão de óbito de Célia Maria 

de Souza.

Concretizada as determinações supras e juntados aos autos seus 

resultados, em localizando novos endereços para citação, expeça-se o 

necessário.

 Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49620 Nr: 5289-94.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ueslen Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo cobrado o 

valor de R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51442 Nr: 1226-89.2014.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos Silva Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gregoski, Tereza Alves Costa, Salome 

Mendes Vasconcelos Neta, Rosiron de Souza, Maria da Penha Silva 

Machado, Eliosmar Silva Maciel, Maria Helena Caús Gregoski, Geraldo 

Alves do Carmo, Luiza Pacheco Maciel, Celia Maria de Souza, Valdelar 

Alves Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julliane Alves da Silva - 

OAB:18251 - MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT, Jorge Aldair Carvalho - OAB:15122/MT, JORGE 

ALDAIR CARVALHO - OAB:15122/O

 Intime-se a requerida Tereza Alves Costa para, em 10 dias, fornecer o 

novo endereço do seu esposo, Sr. Geraldo Alves do Carmo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87730 Nr: 7889-49.2017.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELESTRINO TERESA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINAR SOARES CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:OAB/MT 9704-A

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, DEFIRO liminarmente o 

pedido e determino a reintegração do requerente na posse do imóvel 

descrito na inicial. Outrossim, compulsando os autos, verifico que ao ser 

efetivado o auto de constatação estava residindo no imóvel uma pessoa, 

que foi identificada pela oficial de justiça e, atualmente, já reside na casa 

pessoa diferente, que compareceu na audiência de justificação, Sr.ª 

Edinar Soares Carlos, razão pela qual, determino a alteração do polo 

passivo da ação, devendo constar o nome desta última.Expeça-se o 

competente mandado de reintegração de posse, autorizando o 

cumprimento da ordem judicial com reforço policial (Polícia Civil). 

Cadastre-se o advogado do requerido no sistema Apolo.Registre-se que, 

nos termos do artigo 564, parágrafo único, do NCPC, o prazo para 

contestar, de 15 (quinze) dias, contar-se-á a partir da intimação da 

presente decisão.Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-79.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GABOARDI BECKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR OAB - MT12622/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000046-79.2018.8.11.0059. REQUERENTE: RAFAEL GABOARDI BECKER 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Designo audiência de conciliação 

para o dia 28 de janeiro de 2019, às 14h30min (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso), durante a semana nacional da conciliação. Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-13.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORDEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010092-13.2015.8.11.0059. REQUERENTE: JOSE CORDEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-85.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DORILENE E. DOS SANTOS - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR OAB - MT12622/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPRALON COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS LONDRINA LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010072-85.2016.8.11.0059. REQUERENTE: DORILENE E. DOS SANTOS - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: COPRALON COMERCIAL DE PROD 

ALIMENTICIOS LONDRINA LTDA Designo audiência de conciliação para o 

dia 28 de janeiro de 2019, às 14h00min (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), durante a semana nacional da conciliação. Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-81.2011.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LEONARDO NUNES DA COSTA OAB - MT0014072A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010006-81.2011.8.11.0059. REQUERENTE: NEUZA MARIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Tendo em vista que transcorreu o prazo de 

180 dias, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, dar 

prosseguimento ao feito. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010157-71.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENUELITA BISPO DOS SANTOS OAB - GO37162 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010157-71.2016.8.11.0059. REQUERENTE: MARIA DE MATOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000145-83.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ODINO DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PAIAO RIOS OAB - SP277251 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000145-83.2017.8.11.0059. REQUERENTE: ODINO DOS SANTOS 

RODRIGUES REQUERIDO: JOAO PEREIRA DA SILVA Designo audiência de 

conciliação para o dia 28 de janeiro de 2019, às 13h30min(horário oficial 

do Estado de Mato Grosso), durante a semana nacional da conciliação. 

Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento 

do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O 

prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001320-78.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO UNIAO CONFRESA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN OLIVEIRA DE SOUZA OAB - 030.192.241-10 (REPRESENTANTE)

SAMUEL GOMES MACHADO DE SOUZA OAB - MT23379/O 

(ADVOGADO(A))

CIBELLE CARVALHO TRENTINI OAB - MT23998/O (ADVOGADO(A))

SAMARA COELHO DE SOUZA OAB - MT24822/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEANCARLOS FRANCISCO GUIMARAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001320-78.2018.8.11.0059. REQUERENTE: SUPERMERCADO UNIAO 

CONFRESA EIRELI - ME REPRESENTANTE: ALLAN OLIVEIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: GEANCARLOS FRANCISCO GUIMARAES Recebo a inicial e 

designo audiência de conciliação para o dia 28 de janeiro de 2019, às 

12h30min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, as requeridas têm o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentarem contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 
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Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001331-10.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO UNIAO CONFRESA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA COELHO DE SOUZA OAB - MT24822/O (ADVOGADO(A))

CIBELLE CARVALHO TRENTINI OAB - MT23998/O (ADVOGADO(A))

SAMUEL GOMES MACHADO DE SOUZA OAB - MT23379/O 

(ADVOGADO(A))

ALLAN OLIVEIRA DE SOUZA OAB - 030.192.241-10 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO FERREIRA DE AQUINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001331-10.2018.8.11.0059. REQUERENTE: SUPERMERCADO UNIAO 

CONFRESA EIRELI - ME REPRESENTANTE: ALLAN OLIVEIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: JOAO BOSCO FERREIRA DE AQUINO Recebo a inicial e 

designo audiência de conciliação para o dia 28 de janeiro de 2019, às 

13h00min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, as requeridas têm o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentarem contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-36.2012.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MOREIRA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES OAB - MT14780/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRISMAR DE SOUSA COELHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010149-36.2012.8.11.0059. REQUERENTE: CENTRO DE FORMACAO DE 

CONDUTORES MOREIRA LTDA - ME REQUERIDO: IRISMAR DE SOUSA 

COELHO Trata-se de Ação de Cobrança proposta por CENTRO DE 

FORMACAO DE CONDUTORES MOREIRA LTDA - ME em desfavor de 

IRISMAR DE SOUSA COELHO. A requerente foi intimada a dar 

prosseguimento no feito no prazo de 10 (dez) dias sob pena de extinção, 

contudo, permaneceu inerte. Desta forma, não há motivo para que este 

processo continue tramitando, notadamente quando aquela que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. Assim, diante da 

inércia da parte requerente em não promover a diligência que lhe competia, 

julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95). Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em 

julgado e, após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. P.R.I.C. JÚLIA FERNANDA 

SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para 

que produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 27 de novembro de 2018. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-10.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO BONFIM RIBEIRO OAB - GO27626 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010077-10.2016.8.11.0059. REQUERENTE: JACQUELINE SOARES 

REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Dispenso o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Versam os presentes 

autos sobre reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante 

pretende ser indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo 

no aproveitamento de matérias após transferência externa. Atendendo 

aos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilações probatórias, uma vez que as partes já trouxeram provas 

documentais suficientes para o julgamento da lide. Da análise dos autos, 

verifica-se que a autora acostou aos autos diversos documentos, sem 

contudo, fazer prova do dano moral existente. Na avaliação do dano 

moral, deve-se medir o grau de sequela produzido, isto é, necessita-se de 

dados concretos para quantificar o valor desse dano imaterial, para que, 

posteriormente possa dosar com justiça a condenação do ofensor. 

Verifica-se, no caso em análise, tratar-se de transtornos inerentes ao 

cotidiano do homem comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, 

causam desconforto, aborrecimentos; entretanto, não ensejam 

indenização, especialmente referente ao dano moral, se não houver a 

devida comprovação. Ademais, é certo que quando se trata de 

transferência externa de aluno, a grade curricular de uma faculdade não 

condiz perfeitamente com a outra, ocasionando a variação de diversas 

matérias. Depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos 

documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser 

considerados ensejadores de dano moral, uma vez que não foi possível 

ter-se a certeza de que ocorreu o dano, sendo impossível quantificar o 

prejuízo da reclamante. Assim, o autor não conseguiu comprovar o fato 

constitutivo do seu direito, conforme art. 373, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil, o qual possui a mesma redação do antigo Código. Eis que, 

em matéria de prova, rege o princípio do interesse de quem alega, como se 

vê na lição do mestre Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito 

Processual Civil”, 5ª ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: 

“Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova 

relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a 

dos fatos de que algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito 

alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja 

modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas disposições 

consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver 

interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, 

àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca 

adequadamente o tema do ônus probandi no quadro do interesse como 

mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho 

de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a 

distribuir o ônus da prova pelo modo que está no artigo 333 do Código de 

Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos 

aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a 

demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá 

sucesso.” Assim, como se vê dos autos, a inicial veio embasada com 

diversos documentos, porém, não foi possível a comprovação das 

alegações do autor que deem causa a condenação em danos morais, 

motivo pelo qual não merecem guarida. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, por entender não ter havido danos morais a serem indenizados, 

conforme fundamentação supra. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. 

JÚLIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo Juíza Leiga para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 27 de 

novembro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 923 de 1025



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-10.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO BONFIM RIBEIRO OAB - GO27626 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010077-10.2016.8.11.0059. REQUERENTE: JACQUELINE SOARES 

REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Dispenso o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Versam os presentes 

autos sobre reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante 

pretende ser indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo 

no aproveitamento de matérias após transferência externa. Atendendo 

aos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilações probatórias, uma vez que as partes já trouxeram provas 

documentais suficientes para o julgamento da lide. Da análise dos autos, 

verifica-se que a autora acostou aos autos diversos documentos, sem 

contudo, fazer prova do dano moral existente. Na avaliação do dano 

moral, deve-se medir o grau de sequela produzido, isto é, necessita-se de 

dados concretos para quantificar o valor desse dano imaterial, para que, 

posteriormente possa dosar com justiça a condenação do ofensor. 

Verifica-se, no caso em análise, tratar-se de transtornos inerentes ao 

cotidiano do homem comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, 

causam desconforto, aborrecimentos; entretanto, não ensejam 

indenização, especialmente referente ao dano moral, se não houver a 

devida comprovação. Ademais, é certo que quando se trata de 

transferência externa de aluno, a grade curricular de uma faculdade não 

condiz perfeitamente com a outra, ocasionando a variação de diversas 

matérias. Depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos 

documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser 

considerados ensejadores de dano moral, uma vez que não foi possível 

ter-se a certeza de que ocorreu o dano, sendo impossível quantificar o 

prejuízo da reclamante. Assim, o autor não conseguiu comprovar o fato 

constitutivo do seu direito, conforme art. 373, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil, o qual possui a mesma redação do antigo Código. Eis que, 

em matéria de prova, rege o princípio do interesse de quem alega, como se 

vê na lição do mestre Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito 

Processual Civil”, 5ª ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: 

“Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova 

relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a 

dos fatos de que algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito 

alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja 

modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas disposições 

consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver 

interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, 

àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca 

adequadamente o tema do ônus probandi no quadro do interesse como 

mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho 

de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a 

distribuir o ônus da prova pelo modo que está no artigo 333 do Código de 

Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos 

aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a 

demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá 

sucesso.” Assim, como se vê dos autos, a inicial veio embasada com 

diversos documentos, porém, não foi possível a comprovação das 

alegações do autor que deem causa a condenação em danos morais, 

motivo pelo qual não merecem guarida. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, por entender não ter havido danos morais a serem indenizados, 

conforme fundamentação supra. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. 

JÚLIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo Juíza Leiga para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 27 de 

novembro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-43.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000029-43.2018.8.11.0059. REQUERENTE: RENATO RODRIGUES DE 

CARVALHO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS RENATO RODRIGUES DE CARVALHO, ajuizou ação em face 

de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS, ambos 

qualificados nos autos. Em petição acostada aos autos em 02 de Agosto 

de 2018, o Autor requereu a desistência da ação e consequentemente o 

arquivamento definitivo do processo, reiterando o pedido na audiência de 

conciliação. Considerando o relatado, HOMOLOGO a desistência ao feito 

manifestada e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil 

e Enunciado n. 90 do FONAJE. Sem custas e honorários. Tendo em vista a 

preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado (art. 1.000 do NCPC). 

Cumpridas as determinações, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. JÚLIA FERNANDA 

SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para 

que produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 27 de novembro de 2018. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-43.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000029-43.2018.8.11.0059. REQUERENTE: RENATO RODRIGUES DE 

CARVALHO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS RENATO RODRIGUES DE CARVALHO, ajuizou ação em face 

de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS, ambos 

qualificados nos autos. Em petição acostada aos autos em 02 de Agosto 

de 2018, o Autor requereu a desistência da ação e consequentemente o 

arquivamento definitivo do processo, reiterando o pedido na audiência de 

conciliação. Considerando o relatado, HOMOLOGO a desistência ao feito 

manifestada e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil 

e Enunciado n. 90 do FONAJE. Sem custas e honorários. Tendo em vista a 

preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado (art. 1.000 do NCPC). 

Cumpridas as determinações, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. JÚLIA FERNANDA 
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SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para 

que produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 27 de novembro de 2018. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-61.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000140-61.2017.8.11.0059. REQUERENTE: VIVIANE RIBEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VIVIANE RIBEIRO DA SILVA 

ajuizou ação em face de TELEFONICA BRASIL S.A., ambos qualificados 

nos autos. Verifica-se que as partes entabularam acordo conforme 

petição e documentos acostados aos autos em 07/07/2018. Decido. Ante 

o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que 

surta os efeitos jurídicos e, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b” do 

NCPC, extingo o processo com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Registrada a sentença, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. JÚLIA FERNANDA 

SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para 

que produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 27 de novembro de 2018. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-61.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000140-61.2017.8.11.0059. REQUERENTE: VIVIANE RIBEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VIVIANE RIBEIRO DA SILVA 

ajuizou ação em face de TELEFONICA BRASIL S.A., ambos qualificados 

nos autos. Verifica-se que as partes entabularam acordo conforme 

petição e documentos acostados aos autos em 07/07/2018. Decido. Ante 

o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que 

surta os efeitos jurídicos e, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b” do 

NCPC, extingo o processo com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Registrada a sentença, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. JÚLIA FERNANDA 

SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para 

que produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 27 de novembro de 2018. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-06.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE DA SILVA ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000079-06.2017.8.11.0059. REQUERENTE: DIONE DA SILVA ALENCAR 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DIONE DA SILVA ALENCAR 

ajuizou ação em face de TELEFONICA BRASIL S.A., ambos qualificados 

nos autos. Verifica-se que as partes entabularam acordo conforme 

petição e documentos acostados aos autos em 07/07/2018. Decido. Ante 

o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que 

surta os efeitos jurídicos e, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b” do 

NCPC, extingo o processo com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Registrada a sentença, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. JÚLIA FERNANDA 

SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para 

que produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 27 de novembro de 2018. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-06.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE DA SILVA ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000079-06.2017.8.11.0059. REQUERENTE: DIONE DA SILVA ALENCAR 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DIONE DA SILVA ALENCAR 

ajuizou ação em face de TELEFONICA BRASIL S.A., ambos qualificados 

nos autos. Verifica-se que as partes entabularam acordo conforme 

petição e documentos acostados aos autos em 07/07/2018. Decido. Ante 

o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que 

surta os efeitos jurídicos e, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b” do 

NCPC, extingo o processo com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Registrada a sentença, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. JÚLIA FERNANDA 

SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para 

que produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 27 de novembro de 2018. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-60.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO GOMES PIRES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO BONFIM RIBEIRO OAB - GO27626 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010106-60.2016.8.11.0059. REQUERENTE: GERALDO GOMES PIRES DE 

CARVALHO REQUERIDO: ATIVA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME 

Trata-se de ação proposta por GERALDO GOMES PIRES DE CARVALHO 

em desfavor de ATIVA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME 

Considerando a certidão acostada aos autos pela oficial de justiça, 

verifica-se que o autor informou que o requerido desocupou o imóvel 

voluntariamente. Ademais, informou ainda que iria apresentar novo 

endereço do requerido, porém, não o fez, permanecendo inerte sem 

qualquer manifestação. Desta forma, não há motivo para que este 

processo continue tramitando, notadamente quando aquela que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. Diante da inércia 

da requerente em não promover a diligência que lhe competia, julgo extinto 

o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, 

após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito para homologação do presente projeto de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. P.R.I.C. JÚLIA FERNANDA SANTOS 

DE CARVALHO JUIZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. 

Porto Alegre do Norte-MT, 27 de novembro de 2018. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-04.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BUTTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000008-04.2017.8.11.0059. REQUERENTE: MARCELO BUTTINI 

REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA MARCELO BUTTINI ajuizou ação em 

face de LOJAS RIACHUELO S/A, ambos qualificados nos autos. Em 

audiência de conciliação, verifica-se que as partes entabularam acordo. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que surta os efeitos jurídicos e, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b” 

do NCPC, extingo o processo com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Registrada a sentença, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as 

cautelas legais. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito 

para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. P.R.I.C. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA 

Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo Juíza Leiga para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do 

Norte-MT, 27 de novembro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-04.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BUTTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000008-04.2017.8.11.0059. REQUERENTE: MARCELO BUTTINI 

REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA MARCELO BUTTINI ajuizou ação em 

face de LOJAS RIACHUELO S/A, ambos qualificados nos autos. Em 

audiência de conciliação, verifica-se que as partes entabularam acordo. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que surta os efeitos jurídicos e, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b” 

do NCPC, extingo o processo com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Registrada a sentença, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as 

cautelas legais. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito 

para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. P.R.I.C. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA 

Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo Juíza Leiga para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do 

Norte-MT, 27 de novembro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-75.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGAPAI LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010051-75.2017.8.11.0059. REQUERENTE: MARKA DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA - EPP - EPP REQUERIDO: DROGAPAI LTDA - ME 

Conforme petição acostada aos autos (ID 9667719), a requerente 

informou o pagamento do débito pela requerida, reconhecendo a 

satisfação da obrigação. Ante o exposto, julgo extinto o processo, nos 

termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Registrada a sentença, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as 

cautelas legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

P.R.I.C. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, 

etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo Juíza Leiga para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 27 de 

novembro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-43.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE LIMA LIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010133-43.2016.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: VIVIANE LIMA LIRA A requerente solicitou o prazo de 10 

(dez) dias para juntada de acordo extrajudicial no ato conciliatório. 

Deferido o pedido, o prazo decorreu sem manifestação da parte 

interessada. Dessa forma, não há motivo para que este processo continue 

tramitando, notadamente quando aquela que mais deveria ter interesse em 

seu término permaneceu inerte. Diante da inércia da requerente em não 

promover a diligência que lhe competia, julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, após, 

arquivem-se os autos, com as cautelas legais. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito para homologação do presente projeto de 
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acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. P.R.I.C. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE 

CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. 

Porto Alegre do Norte-MT, 27 de novembro de 2018. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-68.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

HAUNY RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PONTO CLO CONVITES & DESIGN (PONTO FORMATURAS LTDA - ME) 

(REQUERIDO)

COMISSAO DE FORMATURA DIREITO MATUTINO UFG 2015 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO OAB - GO0014435A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010056-68.2015.8.11.0059. REQUERENTE: HAUNY RODRIGUES PEREIRA 

REQUERIDO: PONTO CLO CONVITES & DESIGN (PONTO FORMATURAS 

LTDA - ME), COMISSAO DE FORMATURA DIREITO MATUTINO UFG 2015 

HAUNY RODRIGUES PEREIRA ajuizou ação em face de PONTO CLO 

CONVITES & DESIGN (PONTO FORMATURAS LTDA - ME) e COMISSAO DE 

FORMATURA DIREITO MATUTINO UFG 2015, todos qualificados nos autos. 

Verifica-se que as partes entabularam acordo conforme petição acostada 

aos autos em 19/10/2015. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes para que surta os efeitos jurídicos e, nos 

termos do art. 487, inc. III, alínea “b” do NCPC, extingo o processo com 

resolução do mérito. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, 

após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes. JÚLIA FERNANDA 

SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para 

que produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 27 de novembro de 2018. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-68.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

HAUNY RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PONTO CLO CONVITES & DESIGN (PONTO FORMATURAS LTDA - ME) 

(REQUERIDO)

COMISSAO DE FORMATURA DIREITO MATUTINO UFG 2015 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO OAB - GO0014435A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010056-68.2015.8.11.0059. REQUERENTE: HAUNY RODRIGUES PEREIRA 

REQUERIDO: PONTO CLO CONVITES & DESIGN (PONTO FORMATURAS 

LTDA - ME), COMISSAO DE FORMATURA DIREITO MATUTINO UFG 2015 

HAUNY RODRIGUES PEREIRA ajuizou ação em face de PONTO CLO 

CONVITES & DESIGN (PONTO FORMATURAS LTDA - ME) e COMISSAO DE 

FORMATURA DIREITO MATUTINO UFG 2015, todos qualificados nos autos. 

Verifica-se que as partes entabularam acordo conforme petição acostada 

aos autos em 19/10/2015. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes para que surta os efeitos jurídicos e, nos 

termos do art. 487, inc. III, alínea “b” do NCPC, extingo o processo com 

resolução do mérito. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, 

após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes. JÚLIA FERNANDA 

SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para 

que produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 27 de novembro de 2018. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-68.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

HAUNY RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PONTO CLO CONVITES & DESIGN (PONTO FORMATURAS LTDA - ME) 

(REQUERIDO)

COMISSAO DE FORMATURA DIREITO MATUTINO UFG 2015 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO OAB - GO0014435A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010056-68.2015.8.11.0059. REQUERENTE: HAUNY RODRIGUES PEREIRA 

REQUERIDO: PONTO CLO CONVITES & DESIGN (PONTO FORMATURAS 

LTDA - ME), COMISSAO DE FORMATURA DIREITO MATUTINO UFG 2015 

HAUNY RODRIGUES PEREIRA ajuizou ação em face de PONTO CLO 

CONVITES & DESIGN (PONTO FORMATURAS LTDA - ME) e COMISSAO DE 

FORMATURA DIREITO MATUTINO UFG 2015, todos qualificados nos autos. 

Verifica-se que as partes entabularam acordo conforme petição acostada 

aos autos em 19/10/2015. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes para que surta os efeitos jurídicos e, nos 

termos do art. 487, inc. III, alínea “b” do NCPC, extingo o processo com 

resolução do mérito. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, 

após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes. JÚLIA FERNANDA 

SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para 

que produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 27 de novembro de 2018. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-07.2013.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FAUSTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DE OLIVEIRA OAB - GO12632 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARAGUAIATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEULER ALVES DE OLIVEIRA OAB - GO0028251A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010084-07.2013.8.11.0059. REQUERENTE: NELSON FAUSTINO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ARAGUAIATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - 

EPP NELSON FAUSTINO DOS SANTOS ajuizou Ação de Indenização por 

Danos Morais e Materiais em face de ARAGUAIATUR TRANSPORTE E 

TURISMO LTDA - EPP, ambos qualificados nos autos. Deixo de apresentar 

o relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099 de 26/09/1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. Nesse quadrante processual, e à luz 

do artigo 330, I do Código de Processo Civil, passo a analisar 

antecipadamente a lide. Aduziu o autor que na data de 11 de março de 

2013 viajava em ônibus da empresa reclamada e que no percurso ocorreu 

a colisão deste com um caminhão, o que causou ferimento em vários 

passageiros e vitimou o reclamante com corte no queixo e laceração no 

lábio inferior. A reclamada apresentou contestação, confirmando o 

acidente ocasionado, afirmando ainda que o Reclamante não buscou ser 

ressarcido de qualquer dano, que inclusive tinha apólice de seguro para 
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suportar eventual acidente. Pois bem. A responsabilidade civil se encontra 

estampada no artigo 927 do Código Civil, vejamos: “Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 

Ademais, a responsabilidade da Requerida como fornecedora de serviços 

é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Portanto, em caso de dano, impõe-se ao autor do 

ato ilícito o dever de responder pela indenização pertinente. No que 

concerne ao pedido de indenização por danos materiais, o Autor não 

logrou êxito em demonstrar o extravio das bagagens e dos pertences em 

razão da colisão, portanto, entendo não ser devido o ressarcimento dos 

valores almejados. Quanto aos pretendidos danos morais, entendo que o 

ocorrido escapou à esfera dos meros aborrecimentos, chegando a 

caracterizar ato ilícito capaz de configurar, concretamente, em valor 

pecuniário a ser indenizado in re ipsa. O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Os fatos evidenciam 

que o Autor passou por situações que ultrapassam o mero aborrecimento 

da vida diária. Ademais, inexiste qualquer documento nos autos que 

demonstre que a Requerida prestou auxílio ao Requerente, visando 

minimizar o sofrimento desta. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Nesse sentido: "RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE – VÍTIMA 

ARREMESADA NO INTERIOR DO ÔNIBUS – ATENDIMENTO DE 

EMERGÊNCIA E ENCAMINHAMENTO AO PRONTO SOCORRO – CONTRATO 

DE TRANSPORTE DE PESSOAS – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – 

CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – 

REDUÇÃO DO QUANTUM – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS 

- RECURSO IMPROVIDO.I - Na execução do contrato de transporte de 

pessoas, deve a transportadora ater-se ao elemento essencial da garantia 

da incolumidade, sob pena de sujeitar-se à reparação dos prejuízos 

suportados pelo passageiro.II – Na fixação da indenização por danos 

extrapatrimoniais, deve considerar-se a culpabilidade do ofensor, bem 

como a relevância e repercussão da lesão, além dos critérios da 

proporcionalidade e razoabilidade. Atendendo tais fatores, não comporta 

redução a verba indenizatória estabelecida pelo Magistrado. (SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 11/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018) Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da Requerida ao 

pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a 

um só tempo, para amenizar o sofrimento experimentado pelo Autor, sem 

que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

Requerida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. Diante do exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a Requerida ao pagamento de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, 

corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do 

STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do 

evento danoso - Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários (artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da comarca de Porto Alegre 

do Norte, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. JÚLIA FERNANDA 

SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para 

que produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 27 de novembro de 2018. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-07.2013.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FAUSTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DE OLIVEIRA OAB - GO12632 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARAGUAIATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEULER ALVES DE OLIVEIRA OAB - GO0028251A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010084-07.2013.8.11.0059. REQUERENTE: NELSON FAUSTINO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ARAGUAIATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - 

EPP NELSON FAUSTINO DOS SANTOS ajuizou Ação de Indenização por 

Danos Morais e Materiais em face de ARAGUAIATUR TRANSPORTE E 

TURISMO LTDA - EPP, ambos qualificados nos autos. Deixo de apresentar 

o relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099 de 26/09/1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. Nesse quadrante processual, e à luz 

do artigo 330, I do Código de Processo Civil, passo a analisar 

antecipadamente a lide. Aduziu o autor que na data de 11 de março de 

2013 viajava em ônibus da empresa reclamada e que no percurso ocorreu 

a colisão deste com um caminhão, o que causou ferimento em vários 

passageiros e vitimou o reclamante com corte no queixo e laceração no 

lábio inferior. A reclamada apresentou contestação, confirmando o 

acidente ocasionado, afirmando ainda que o Reclamante não buscou ser 

ressarcido de qualquer dano, que inclusive tinha apólice de seguro para 

suportar eventual acidente. Pois bem. A responsabilidade civil se encontra 

estampada no artigo 927 do Código Civil, vejamos: “Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 

Ademais, a responsabilidade da Requerida como fornecedora de serviços 

é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Portanto, em caso de dano, impõe-se ao autor do 

ato ilícito o dever de responder pela indenização pertinente. No que 

concerne ao pedido de indenização por danos materiais, o Autor não 

logrou êxito em demonstrar o extravio das bagagens e dos pertences em 

razão da colisão, portanto, entendo não ser devido o ressarcimento dos 

valores almejados. Quanto aos pretendidos danos morais, entendo que o 

ocorrido escapou à esfera dos meros aborrecimentos, chegando a 

caracterizar ato ilícito capaz de configurar, concretamente, em valor 

pecuniário a ser indenizado in re ipsa. O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Os fatos evidenciam 

que o Autor passou por situações que ultrapassam o mero aborrecimento 

da vida diária. Ademais, inexiste qualquer documento nos autos que 

demonstre que a Requerida prestou auxílio ao Requerente, visando 

minimizar o sofrimento desta. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Nesse sentido: "RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE – VÍTIMA 

ARREMESADA NO INTERIOR DO ÔNIBUS – ATENDIMENTO DE 

EMERGÊNCIA E ENCAMINHAMENTO AO PRONTO SOCORRO – CONTRATO 

DE TRANSPORTE DE PESSOAS – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – 

CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – 

REDUÇÃO DO QUANTUM – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS 

- RECURSO IMPROVIDO.I - Na execução do contrato de transporte de 

pessoas, deve a transportadora ater-se ao elemento essencial da garantia 

da incolumidade, sob pena de sujeitar-se à reparação dos prejuízos 

suportados pelo passageiro.II – Na fixação da indenização por danos 

extrapatrimoniais, deve considerar-se a culpabilidade do ofensor, bem 

como a relevância e repercussão da lesão, além dos critérios da 

proporcionalidade e razoabilidade. Atendendo tais fatores, não comporta 

redução a verba indenizatória estabelecida pelo Magistrado. (SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 11/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018) Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 
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fixação, reputo justa e razoável a condenação da Requerida ao 

pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a 

um só tempo, para amenizar o sofrimento experimentado pelo Autor, sem 

que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

Requerida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. Diante do exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a Requerida ao pagamento de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, 

corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do 

STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do 

evento danoso - Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários (artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da comarca de Porto Alegre 

do Norte, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. JÚLIA FERNANDA 

SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para 

que produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 27 de novembro de 2018. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-81.2011.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LEONARDO NUNES DA COSTA OAB - MT0014072A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010006-81.2011.8.11.0059. REQUERENTE: NEUZA MARIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Tendo em vista que transcorreu o prazo de 

180 dias, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, dar 

prosseguimento ao feito. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-49.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAEL COELHO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES OAB - MT14780/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

VISA ELECTRON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010012-49.2015.8.11.0059. REQUERENTE: RAEL COELHO GOMES 

REQUERIDO: VISA ELECTRON, BANCO BRADESCO S/A Intime-se a parte 

autora, por meio de sua advogada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar corretamente os dados bancários para expedição de alvará 

eletrônico, especialmente a agência. Intime-se. Cumpra-se

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010038-18.2013.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELKER MORAES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES OAB - MT14780/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

PATRICIA PINHEIRO DA SILVA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010038-18.2013.8.11.0059. REQUERENTE: JOSIELKER MORAES DE 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BMG, PATRICIA PINHEIRO DA SILVA - EPP 

Intime-se a parte autora, por meio de sua advogado, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar corretamente os dados bancários para expedição 

do alvará eletrônico, especialmente a agência. Intime-se. Cumpra-se

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-79.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GABOARDI BECKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR OAB - MT12622/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000046-79.2018.8.11.0059. REQUERENTE: RAFAEL GABOARDI BECKER 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Designo audiência de conciliação 

para o dia 28 de janeiro de 2019, às 14h30min (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso), durante a semana nacional da conciliação. Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001320-78.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO UNIAO CONFRESA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN OLIVEIRA DE SOUZA OAB - 030.192.241-10 (REPRESENTANTE)

SAMUEL GOMES MACHADO DE SOUZA OAB - MT23379/O 

(ADVOGADO(A))

CIBELLE CARVALHO TRENTINI OAB - MT23998/O (ADVOGADO(A))

SAMARA COELHO DE SOUZA OAB - MT24822/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEANCARLOS FRANCISCO GUIMARAES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE AVENIDA TOCANTINS, S/N, SETOR DOS 

ESPORTES, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 MANDADO 

DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DANIEL DE SOUSA CAMPOS PROCESSO n. 

1001320-78.2018.8.11.0059 Valor da causa: R$ 5.788,57 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, PERDAS E DANOS]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SUPERMERCADO 

UNIAO CONFRESA EIRELI - ME POLO PASSIVO: Nome: GEANCARLOS 

FRANCISCO GUIMARAES Endereço: AVENIDA MOREIRA CABRAL, 10, 

DISTRITO DE VERANOPOLIS, VILA VERANOPOLIS, CONFRESA - MT - CEP: 

78652-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, 
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bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na 

qual será buscada a composição entre as partes, com a presença de 

seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: Porto Alegre do Norte Data: 28/01/2019 Hora: 12:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo 

termo inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 

4. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor 

(art. 344, CPC). 5. A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas (art. 341, caput, CPC).6. Caso o 

Requerido manifeste desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por 

petição escrita, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da 

data de audiência, sob pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO ALEGRE DO 

NORTE, 27 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000296-15.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE PEREIRA BERNARDES (EXECUTADO)

SAUL NUNES DA ROCHA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000296-15.2018.8.11.0059 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU SAUL NUNES DA ROCHA e outros CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça. Porto Alegre do Norte/MT, 26 de novembro de 2018. JONATHAS 

COSTA GUIMARAES Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000322-13.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSIEL RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

MARINA DELLA COLLETA DE OLIVEIRA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000322-13.2018.8.11.0059 BANCO DO BRASIL S.A OSIEL RODRIGUES 

DA SILVA e outros CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se 

acerca da certidão da oficiala de justiça. Porto Alegre do Norte/MT, 26 de 

novembro de 2018. JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000216-51.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO TSCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000216-51.2018.8.11.0059 ALFREDO TSCHA INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a Parte Apelada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal. Porto 

Alegre do Norte/MT, 27 de novembro de 2018. JONATHAS COSTA 

GUIMARAES Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000598-44.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO KAIRON LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000598-44.2018.8.11.0059 AYMORE ITALLO KAIRON LOPES DA SILVA 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

Diligencia negativa do oficial de justiça. Porto Alegre do Norte/MT, 27 de 

novembro de 2018. JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000200-97.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JUSTINO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000200-97.2018.8.11.0059 JOSE JUSTINO ALVES INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Apelada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal. Porto 

Alegre do Norte/MT, 27 de novembro de 2018. JONATHAS COSTA 

GUIMARAES Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000539-56.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000539-56.2018.8.11.0059 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

PATRICIA COSTA SOARES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora para 

manifestar-se acerca da diligencia, bem como recolher as custas 

complementares do oficial de justiça como requerido no evento 

ID14880296. Porto Alegre do Norte/MT, 27 de novembro de 2018. 

JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 66390 Nr: 1870-61.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MVBB, HJBS, PHBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS PEREIRA 

PIRES RIBEIRO - OAB:345431, MARCIO ATILIO RIBEIRO - OAB:351951

 Aqui se tem ação de Alimentos

O pedido restou prejudicado diante do fato de já ter havido certidão de 

trânsito em julgado.

Devolvam-se os autos à parte autora para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53231 Nr: 2727-78.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Sokolowiski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosana Pereira dos Santos 

Schumaher - OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. Prolatada sentença, foi reconhecido o 

pedido contido na inicial. Após, o INSS tempestivamente apresentou 

Recurso de Apelação.

Desta feita, determino que se intime a parte Autora, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, conforme 

estabelecido no artigo 1.010, §1º do Código de Processo Civil.

Assinalo, por oportuno, que decorrendo com ou sem manifestação o 

prazo supra, a Secretaria deverá expedir o necessário para remessa dos 

autos à Superior Instância, para análise dos recursos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87712 Nr: 7883-42.2017.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CWW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLIANE ALVES DA SILVA - 

OAB:18251/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 Considerando que a realização da audiência de conciliação é o termo 

inicial para contagem do prazo para apresentação de contestação, 

restituo os autos à Secretaria Judicial para que se aguarde a 

apresentação de defesa.

Com a juntada da petição, ou decorrido in albis o prazo supra, tornem os 

autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44743 Nr: 642-56.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Rodrigues Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5913-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BEATRIZ DE 

PAULO - OAB:12896/MT, FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA - 

OAB:11758/MT, JEAN MARCEL DE ALMEIDA BARROS - 

OAB:12.425/MT, JONATHAN DE ARRUDA BARBOSA - OAB:9.451/MT, 

Luciana Veríssimo Gonçalves - OAB:8270/MS, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - OAB:MT 8506-A, MARCELO MILHOMEN DE FREITAS 

- OAB:12437/MT, Osmar da Silva Monteiro Junior - OAB:7670/MT, 

Rodrigo Pouso Miranda - OAB:MT 12.333, Sandra Maria de Oliveira 

Fontes - OAB:MT25481-B, VITOR NERI DAMASCENO - OAB:12.915/MT

 Autos nº. 642-56.2013.811.0059 (código 44743)

Aqui se tem ação de cobrança de seguro DPVAT.

Prolatada sentença, restou parcialmente reconhecido o pedido constante 

da inicial. Após, a parte Requerida apresentou tempestivamente Recurso 

de Apelação.

Desta feita, determino que se intime a parte Autora, para, querendo, 
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apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, conforme 

estabelecido no artigo 1.010, §1º do Código de Processo Civil.

Assinalo, por oportuno, que decorrendo com ou sem manifestação o 

prazo supra, a Secretaria deverá expedir o necessário para remessa dos 

autos à Superior Instância, para análise dos recursos.

 Cumpra-se.

 Porto Alegre do Norte-MT, 26 de novembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18557 Nr: 2388-61.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antonia Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, verificada a carência da ação por falta de interesse de 

agir, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Condeno a requerente ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no patamar de 10% sobre o valor da causa, restando, contudo, 

suspensa sua exigibilidade, ante a gratuidade judiciária 

concedida.Finalmente, esclareço que acaso haja benefício implantado em 

favor da requerente por força de decisão judicial exarada neste feito, este 

deverá ser imediatamente cancelado pelo requerido.Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção 

das formalidades e anotações de praxe.P.R.I.C.Porto Alegre do Norte, 26 

de novembro de 2018.Marcos André da SilvaJuiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 107339 Nr: 6738-14.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 Compulsados os autos, extrai-se que, em 11.09.2018, a defesa do 

sentenciado pugnou pela progressão de regime, conforme ref.06.

O cálculo de pena foi acostado na ref.07.

Após, o Ministério Público foi intimado para se manifestar quanto ao pedido 

de progressão de regime e o cálculo de pena. Na oportunidade, 

manifestou pela homologação do cálculo e pelo indeferimento do pedido da 

defesa (ref.18).

Em seguida, a defesa, mesmo intimada, não se manifestou nos autos 

quanto ao mencionado cálculo (ref.26).

É o breve relato.

Decido.

Inicialmente, não havendo questionamentos quanto ao cálculo de pena 

contido na ref. 07, HOMOLOGO-O para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos.

Oficie-se requisitando ao Diretor da Cadeia Pública local e ao presídio de 

Água Boa-MT certidão de comportamento do reeducando.

Com a juntada dos referidos documentos, abra-se vista ao MPE para 

análise do pedido de progressão de regime.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 22103 Nr: 2165-74.2011.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz de Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT, Suelen Rodrigues de Lima - OAB:15035/MT

 SENTENÇA

Autos n.º 2165-74.2011.811.0059 (código 22103)

Estes autos tratam de ação penal movida em face de JOSÉ LUIZ DE 

SOUZA IMA, condenado à pena de 6 meses detenção.

Consta nos autos que a sentença foi publicada em 2015, tendo ocorrido 

trânsito em julgado para o Ministério Público em janeiro daquele ano, sendo 

este o último marco interruptivo de prescrição.

Decido.

Para a quantidade de pena imposta, a lei prevê prazo máximo de até 3 

anos para execução da pena. Assim, considerando ter decorrido mais de 

3 anos entre a data do trânsito em julgado para o Ministério Público e o 

presente momento, sem qualquer outra interposição de interrupção do 

curso prescricional, reconhece-se a prescrição da pretensão executória.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, RECONHEÇO A 

PRESCRIÇÃO, EXTIGUINDO A PUNIBILIDADE DE JOSÉ LUIZ DE SOUZA IMA 

quanto à execução objeto destes autos.

Ciência ao Ministério Público.

Ocorrendo o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos na condição de 

findo.

Porto Alegre do Norte (MT), 25 de setembro de 2018.

 Marcos André da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57352 Nr: 1749-67.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delo Andrade Corte, alcunha "Betão"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O

 Aqui se tem ação penal em que foi atribuída a DELO ANDRADE CORTE a 

prática da conduta prevista no artigo 129, §9, do Código Penal, com as 

implicações da Lei .º 11.340/2006.

Devidamente citado, o réu ofertou defesa preliminar.

Considerando que não se apresenta qualquer circunstância que autorize a 

absolvição sumária do acusado, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22 de maio de 2019, às 12h00min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público e a Defesa.

Expeça-se mandado de intimação à vítima e às testemunhas arroladas 

pela acusação e pela defesa.

Outrossim, expeça-se mandado de intimação ao réu para interrogatório.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106587 Nr: 6336-30.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20899/O

 INTIMO a defesa do réu JOÃO PAULO MIRANDA MARQUES, por 

intermédio de seu advogado, Dr. Reginaldo Rueda - OAB/MT nº 20899/O, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as alegações finais 

defensivas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103695 Nr: 4690-82.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Dias Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 INTIMO a defesa do réu ROGÉRIO DIAS ARAÚJO, por intermédio de seu 

advogado, Dr. Valter da Silva Costa - OAB/MT nº 9704-A acerca da 

audiência designada pelo Juízo da Comarca de Cáceres/MT, para o dia 11 

de dezembro de 2018, às 16h10min, que será realizada na sede daquele 

Juízo Deprecado, para inquirição das testemunhas Suzana Fatima Santos 

Oliveira e Katelin Oliveira Pires.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 7460 Nr: 2111-21.2005.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Luiz da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Preliminarmente, determino à Secretaria Judicial que promova a abertura 

do 2º volume, consoante previsão contida no artigo 337 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça.Em prosseguimento, 

indefiro o pedido da defesa para nova oitiva da testemunha Willamon, eis 

que, além de não ter sido plausivelmente justificado, há muito precluiu o 

prazo para arrolamento de testemunhas.De outro norte, em consulta ao 

sistema processual eletrônico, verifica-se que a carta precatória expedida 

com a finalidade de interrogar o réu, sequer foi distribuída perante o Juízo 

deprecado.Assim, designo audiência em continuação para o dia 11 de 

dezembro de 2018, às 08h00min, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso.Expeça-se mandado de condução coercitiva à testemunha Luzia 

Alves Rodrigues, observando-se o endereço certificado à folha 

219.Expeça-se carta precatória ao acusado para ser inquirido perante 

este Juízo, devendo, ainda, ser requisitada sua escolta junto ao Presídio 

Major PM Zuzi.Intime-se o Ministério Público e à defesa.Em tempo, por 

ocasião da ciência pelo Parquet da audiência ora agendada, deverá 

manifestar-se quanto ao pedido de revogação da prisão retro 

encartado.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Porto Alegre do 

Norte/MT, 27 de novembro de 2018.Marcos André da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 16242 Nr: 205-20.2010.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFLv"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Regis de Amorim 

Freitas - OAB:16502/PB

 DESIGNO audiência de continuação para 10 de dezembro de 2018, às 

12h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso), para inquirição das 

testemunhas faltantes.Expeça-se mandado de intimação das testemunhas 

arroladas pelo parquet às fls. 250.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.No que tange à solicitação da defesa, defere-se 

parcialmente.Oficie-se a Autoridade Policial do município de Confresa/MT 

para que remeta ao Juízo cópia do Inquérito Policial onde consta como 

vítima a senhora ANTÔNIA DE SOUZA LUZ, avó da ré.Por outro lado, 

quanto à instauração de procedimento para apuração da supostas 

ameaças sofridas pelos familiares da ré, o parágrafo único, do artigo 147, 

do Código Penal é categórico ao descrever que tal crime só será 

processado mediante representação.A representação exigida para o 

exercício da ação penal pelo crime de ameaça (pública condicionada) 

prescinde de rigor formal, sendo suficiente a inquestionável manifestação 

de vontade da vítima de ver o autor do suposto delito 

processado.Entretanto, no caso dos presentes autos, revelou-se ausente 

a aludida condição de procedibilidade, visto que da sucinta exposição dos 

fatos na defesa prévia, não ficou suficientemente demonstrada a 

inequívoca intenção de ser instaurado o persecutio criminis in judicio pelo 

delito do artigo 147 do Código Penal, o qual deverá ser feito pela via 

adequada e não no bojo dos presentes autos, motivo pela qual se indefere 

tal pedido.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Ciência ao Ministério 

Público Estadual e à defesa.Às providências.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34215 Nr: 809-57.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruy Geraldo Amaral Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14810

 Vistos.

Considerando a certidão de decurso do prazo sem resposta do Cartório 

de Registro de Imóveis de Porto Dos Gaúchos, para promover a baixa do 

gravame que recai sobre o imóvel de matrícula n° 4.207 (ref. 74), 

DETERMINO que seja expedido novo ofício para o Cartório do de Registro 

de Imóveis desta Comarca, para que cumpra conforme decisão de ref. 62, 

sob pena de incorrer em crime de desobediência.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37281 Nr: 2202-17.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Baptista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de fevereiro de 2019 às 

14h30min.

Ressalto que as testemunham deverão comparecer à audiência 

designada, independente de intimação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40374 Nr: 389-18.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidalha Zucoloto Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de fevereiro de 2019 às 

15h10min.

Ressalto que a parte autora deverá ser intimada pessoalmente, tendo em 

vista o pedido para seu depoimento pessoal, contudo, as testemunham 

deverão comparecer à audiência designada, independente de intimação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39854 Nr: 172-72.2018.811.0019
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel de Oliveira Hildebrand

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de fevereiro de 2019 às 

16h50min.

Ressalto que as testemunham deverão comparecer à audiência 

designada, independente de intimação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37286 Nr: 2207-39.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Misiak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de fevereiro de 2019 às 

17h30min.

Ressalto que as testemunham deverão comparecer à audiência 

designada, independente de intimação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39853 Nr: 171-87.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Ana dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de fevereiro de 2019 às 

17h50min.

Ressalto que as testemunham deverão comparecer à audiência 

designada, independente de intimação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39406 Nr: 3202-52.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Juvêncio Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de fevereiro de 2019 às 

16h30min.

Ressalto que as testemunham deverão comparecer à audiência 

designada, independente de intimação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40373 Nr: 388-33.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosâgela Tereza Brigo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de fevereiro de 2019 às 

16h10min.

Ressalto que as testemunham deverão comparecer à audiência 

designada, independente de intimação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37563 Nr: 2318-23.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergito Rodrigues da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2019 às 

13h50min.

Ressalto que as testemunham deverão comparecer à audiência 

designada, independente de intimação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38886 Nr: 2992-98.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elorina Pereira Pinto Codignola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2019 às 

14h10min.

Ressalto que as testemunham deverão comparecer à audiência 

designada, independente de intimação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40418 Nr: 412-61.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Loudes Oliveira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, na qualidade de trabalhador rural, 

proposta por MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE SOUZA, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente 

qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Em decisão de ref. 05, foi deferida a justiça gratuita e postergada a analise 

da antecipação de tutela, bem como nomeado perito médico para detectar 

possível incapacidade para o trabalho.

Laudo pericial acostado na ref. 31.

A parte autora se manifestou do laudo em ref. 38.

Citada, a parte requerida deixou transcorrer o prazo, sem, contudo, 

apresentar contestação, razão pelo qual, DECRETO a sua revelia. 

Contudo, verifico não ser hipótese de aplicação de seus efeitos por estar 

inserto no conceito de Fazenda Pública, uma vez que o INSS submete-se 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, razão pela qual deve 

o processo prosseguir para a fase instrutória.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36265 Nr: 1712-92.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Costa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tainã de Campos Rondon - 

OAB:22017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2019 às 

13h30min.

Ressalto que as testemunham deverão comparecer à audiência 

designada, independente de intimação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39507 Nr: 3245-86.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Francisco do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2019 às 

14h50min.

Ressalto que a parte autora deverá ser intimada pessoalmente, tendo em 

vista o pedido para seu depoimento pessoal, contudo, as testemunham 

deverão comparecer à audiência designada, independente de intimação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40369 Nr: 384-93.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Bronne

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de fevereiro de 2019 às 

18h10min.

Ressalto que as testemunham deverão comparecer à audiência 

designada, independente de intimação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38714 Nr: 2901-08.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Gonçalves Durães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de fevereiro de 2019 às 

17h10min.

Ressalto que as testemunham deverão comparecer à audiência 

designada, independente de intimação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40370 Nr: 385-78.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Lúcia Ribeiro da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de fevereiro de 2019 às 

15h50min.

Ressalto que as testemunham deverão comparecer à audiência 

designada, independente de intimação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella
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 Cod. Proc.: 37455 Nr: 2278-41.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lídia Pintor Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de fevereiro de 2019 às 

15h30min.

Ressalto que as testemunham deverão comparecer à audiência 

designada, independente de intimação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40371 Nr: 386-63.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanda Lúcia Rodrigues Nogueira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de fevereiro de 2019 às 

14h50min.

Ressalto que a parte autora deverá ser intimada pessoalmente, tendo em 

vista o pedido para seu depoimento pessoal, contudo, as testemunham 

deverão comparecer à audiência designada, independente de intimação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40069 Nr: 239-37.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Batista Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2019 às 

15h50min.

Ressalto que a parte autora deverá ser intimada pessoalmente, tendo em 

vista o pedido para seu depoimento pessoal, contudo, as testemunham 

deverão comparecer à audiência designada, independente de intimação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38712 Nr: 2899-38.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcina Francisca Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de fevereiro de 2019 às 

14h10min.

Ressalto que as testemunham deverão comparecer à audiência 

designada, independente de intimação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26392 Nr: 1015-42.2015.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Ante o retorno dos autos a este Juízo, DETERMINO a intimação das partes, 

sobre o v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para tomar ciência e requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Transcorrido o prazo, sem manifestação, arquive-se os autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29109 Nr: 642-74.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Marino da Silva Filho, Mariluce dos 

Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 DECISÃO

Vistos.

DEFIRO o pedido da parte exequente e DETERMINO a expedição de 

mandado de busca, apreensão e remoção do veículo HONDA/BIZ 125 

MAIS, Placa NJG0546, ANO 2008/2009, COR VERMELHA, para o endereço 

apresentado em petitório de ref. 113, intimando-se o exequente para que 

assuma a posse do bem mediante termo de entrega.

Intime-se a parte exequente para que promova o necessário à realização 

da diligência.

Uma vez cumprido o mandado em testilha, proceda ao levantamento da 

constrição realizada no veículo em questão via RENAJUD à ref. 62.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29434 Nr: 740-59.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Elsik

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

 Compulsando atentamente os autos, verifico à ref. 80 a parte executada 

concordou com os valores contidos na planilha que embasa a presente 

execução, motivo pelo qual homologo o cálculo dos valores apresentados 

pela exequente à ref. 72.

Sendo assim, proceda-se o cumprimento das Requisições de Pequeno 
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Valor-RPV e/ou Precatórios, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com os cálculos homologados.

Ressalto, a desnecessidade de atualização dos cálculos, tendo em vista 

que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a ultima atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo à 

exequente.

Intime-se a exequente, na pessoa de sua advogada, para que traga aos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, os dados bancários necessários para 

expedição das Requisições de Pequeno Valor-RPV e/ou Precatórios.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43854 Nr: 2344-84.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelson da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI - OAB:10914, 

Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Considerando a justificativa apresentada pela requerente na ref. 10, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente o documento faltante, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 76, §1º, I c.c 320 e 321, parágrafo único, todos 

do Código de Processo Civil.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43855 Nr: 2345-69.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sigfrido Albino Erbach

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista a justificativa apresentada pelo Sr. Perito na certidão de 

ref. 14, sendo demonstrada a impossibilidade de ser nomeado como perito 

judicial no presente feito, REVOGO a nomeação outrora realizada e, desde 

já, NOMEIO como perito judicial, independentemente de compromisso, o Dr. 

RICARDO SANCHES PEREIRA, CRM/MT nº 5404, com endereço 

profissional no PSF URBANO, Centro, CEP: 78560-000, Porto dos 

Gaúchos/MT, devendo o mesmo ser intimado pessoalmente desta 

nomeação para conhecimento, o qual deverá informar data para 

realização da respectiva perícia médica, e, em seguida apresentar laudo 

médico no prazo máximo de 30(trinta) dias, respondendo impreterivelmente 

a todos os quesitos apresentados nos autos.

No mais, cumpra-se conforme decisão proferida à ref. 5.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21715 Nr: 734-57.2013.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930

 Vistos.

Considerando as justificações apresentadas pelo causídico do 

pronunciado – fls. 262/263, mormente o endereço atualizado da vítima que 

fica localizado em Comarca contígua, possibilitando, assim, a efetiva 

presença do ofendido arrolado como imprescindível pelas partes, embora 

ciente da dispensabilidade da presença, mas a luz dos princípios 

constitucionais do contraditório e ampla defesa, REDESIGNO A SESSÃO 

PLENÁRIA para o dia 15 de fevereiro de 2019, às 09h0min.

ADVIRTO que a sessão plenária não será redesignada pelo mesmo 

motivo.

Proceda com as devidas intimações e notificações.

Sem prejuízo disso, defiro os pedidos de antecedentes criminais do réu e 

da vítima.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39191 Nr: 3098-60.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Daltro Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Carla Rezende 

Figueiredo - OAB:22269-0

 Vistos.

Em atenção ao teor do Ofício n. 261/2018/CPPG, DETERMINO INTIME-SE o 

causídico nomeado nos autos para promover a defesa administrativa do 

acusado, nos termos e prazos legais.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38327 Nr: 2705-38.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welinton Lopes Gomes de Souza, Juliano 

Cézar Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16428

 Vistos.

Em atenção ao teor do Ofício n. 261/2018/CPPG, DETERMINO INTIME-SE o 

causídico nomeado nos autos para promover a defesa administrativa dos 

acusados, nos termos e prazos legais.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39941 Nr: 211-69.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magson Viola Soares da Silva, Macson 

Rodrigues, Pablo Henrique Nascimento Bernardino, Wellington Affonso 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Almeida Ferraciolli - 

OAB:18563, Moacir Velozo Junior - OAB:17762-A/MT

 Vistos.
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Em atenção ao teor do Ofício n. 261/2018/CPPG, DETERMINO INTIME-SE o 

causídico constituído nos autos para promover a defesa administrativa do 

acusado, nos termos e prazos legais.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37776 Nr: 1523-12.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Rangel da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23.765/MT

 Vistos.

Em atenção ao teor do Ofício n. 261/2018/CPPG, DETERMINO INTIME-SE a 

causídica nomeada nos autos para promover a defesa administrativa do 

reeducando, nos termos e prazos legais.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37430 Nr: 2268-94.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tobias Piva - OAB:20730-O

 Dessa forma, com fundamento no artigo 66, II, "a" da Lei n. 7.210/84 (Lei 

de Execuções Penais), DECLARO A UNIFICAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS 

ao reeducando CLEBER PEREIRA DE SOUZA, de modo que 

DETERMINO/FIXO como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO, 

nos termos do art. 33, § 1º, “a”, do Código Penal e Súmula n. 719, do STF, 

considerando o apenado é multireincidente e reincidente específico, além 

disso o remanescente da pena privativa de liberdade a ser cumprida é 

superior a 8 (oito) anos, conforme delineado no memorial de cálculo de 

pena que segue anexo e respectivas guias(...) VII – CONCLUSÃOPor fim, 

considerando a elaboração do respectivo cálculo que segue anexo, 

DETERMINO, ainda, que, remeta os autos, para ciência e manifestação no 

prazo de 5 (cinco) dias, ao(à) defesa – Advogado(a)/Defensor(a) 

Público(a) – Lei n. 7.210/84, arts. 81-A e 81-B - e, sucessivamente, ao 

representante do Ministério Público, que figura/atua como custos 

legis/fiscal da lei nessa ação e tem como atribuição, dentre outras, a 

fiscalização da execução da pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e CPP, art. 

257, II, incluído pela Lei n. 11.719, de 2008 -, cuja vista deste se dará com 

a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. - Lei n. 

8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º.Após isso, 

volte-me para eventual adequação ou homologação do cálculo, bem como 

decidir em prosseguimento.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35928 Nr: 1548-30.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Câncio Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido lançado na exordial, para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a 

aposentadoria rural por idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 

8.231/91 à JOÃO CANCIO GONÇALVES, na base de um salário mínimo 

mensal, inclusive 13º salário, devido desde a data do indeferimento 

administrativo (11/04/2017), e data de início de pagamento na data desta 

sentença, via de consequência, declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo 

Civil.4.Providências FinaisOs juros de mora incidem a partir da citação 

válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça 

(“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários 

incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a 

entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora 

incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros 

remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser 

estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de 

correição monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê na 

forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida.Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a 

finalidade do benefício e, assim, CONCEDO à requerente a TUTELA DE 

URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação do beneficio no prazo de 

sessenta (60) dias, após sua comunicação por ofício, sob pena de MULTA 

DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). O direito já foi 

reconhecido, de modo que nem há mais que se falar em probabilidade, e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, já que se 

trata de verba de caráter alimentar. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36975 Nr: 2082-71.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Érica Vanessa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:OAB/MT 9.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2019 às 

15h10min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela parte autora para 

comparecerem à audiência ora designada.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35925 Nr: 1546-60.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de fevereiro de 2019 às 

13h30min.

Ressalto que as testemunham deverão comparecer à audiência 

designada, independente de intimação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38758 Nr: 2923-66.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Silva Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO
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Vistos.

Considerando que consoante justificado, o requerente encontrava-se 

impossibilitado de comparecer á audiência anteriormente designada, 

conforme atestado médico acostado aos autos.

Acolho a justificativa apresentada pelo requerente à ref. 52 e, REDESIGNO 

a audiência de instrução para o dia 20 de fevereiro de 2019, às 14h30min.

Em relação às intimações das partes, e ao rol de testemunhas, cumpra-se 

o já determinado em decisão de ref. 31.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 45153 Nr: 3023-84.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vieira Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Fundamento e decido. Como se sabe, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 

do NCPC).Com efeito, o benefício assistencial, na forma do artigo 203, V, 

da Constituição da República, regulamentada pela Lei n.º 8.742/93, é 

devido à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família.Para que seja deferida a concessão do benefício assistencial, 

devem ser preenchidos cumulativamente os dois requisitos legais, quais 

sejam: renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo; 

comprovando não possuir meios de prover a própria manutenção ou de 

tê-la provida por sua família, incapacidade para o trabalho e para os atos 

da vida independente ou idoso. É cediço que o benefício assistencial do 

LOAS, demanda de prova pré-constituída acerca da situação de carência 

do demandante, o que se dá por meio de estudo psicossocial realizado 

pelo CRAS e perícia médica quando se trata de pessoa incapacitada para 

o trabalho. Assim sendo, verifico que inexiste nos autos provas 

suficientes a se aferir a situação de miséria do requerente e sua 

impossibilidade de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por 

sua família. Destarte, tenho que necessária a produção de prova em 

caráter emergencial, notadamente no que pertine à realização de estudo 

social para avaliação da condição de miséria vivenciada pelo demandante. 

Por todo exposto, determino a imediata realização de estudo social pela 

equipe interdisciplinar deste Juízo. Assim, tão logo aportem nos autos 

referido laudo, venham os autos conclusos para nova apreciação do 

pedido antecipatório.Após, cumpridas as determinações acima, cite-se e 

intime-se a Autarquia Previdenciária com o envio dos autos à sua 

procuradoria, para apresentar contestação no prazo legal.Defiro o pedido 

de assistência judiciária gratuita.Intime-se o autor por seu advogado. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26783 Nr: 1151-39.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henio Lima Jardim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sílvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3.546/MT/A

 Vistos.

Considerando o noticiado pelo Diretor da Unidade Penal Local acerca do 

atestado de escolaridade expedido pela Instituição Nova Chance 

atestando 474 Horas no Ano de 2016 e 714 Horas no Ano de 2017, as 

quais não foram remidas, DETERMINO que dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público, por conseguinte, intime-se o causídico do reeducando, 

para que se manifestem no que entenderem de direito - Lei n. 7.210/84, 

art. 126, §8° (Lei de Execução Penal).

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35304 Nr: 979120178110108

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:9601-B/MT

 Vistos.

 Considerando que “a remição será declarada pelo juiz da execução, 

ouvidos o Ministério Público e a defesa” - Lei n. 7.210/84, art. 126, §8° (Lei 

de Execução Penal), DETERMINO que dê-se vista dos autos àquela i. 

entidade, por conseguinte, intime-se o causídico do reeducando, para que 

se manifestem no que entenderem de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35255 Nr: 1245-16.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Normacelia de Azevedo Saraiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Considerando o pedido formulado pela requerente à ref. 70, compulsando 

os autos verifico a inexistência de decisão deferindo a tutela antecipada.

 A sentença transitou em julgado em 10/10/2018, conforme certificado à 

ref. 62, sendo que até o momento não houve pedido de cumprimento de 

sentença pela parte requerente.

 Portanto, INDEFIRO o requerimento da parte autora de ref. 70, pois 

totalmente infundado o pedido de tipificação do crime de desobediência da 

ordem judicial por parte do requerido, vez que sequer houve sua intimação 

para cumprir o determinado na sentença proferida à ref. 55.

Assim, deverá o autor apresentar o devido cumprimento da sentença para 

requerer a implantação do benefício.

 Em nada sendo requerido pela parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquive-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25982 Nr: 852-62.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Getúlio Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5.416/MT

 DECISÃO

Vistos.

GETULIO RODRIGUES DOS SANTOS, já qualificado nos autos, vem por 

meio de seus advogados constituídos, propor cumprimento de sentença 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

artigo 534 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte Executada, a qual poderá impugnar a execução no prazo 

ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, ficando ciente desde já 

que, findo prazo legal, os autos retornarão automaticamente à secretaria.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias; já em caso negativo, 
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requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal competente, nos 

termos do art. 910, §1º, do CPC/15;

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação.

Sem prejuízo, defiro o pedido da parte autora de ref. 101, determino a 

implantação do benefício requerido, nos termos do exposto na sentença 

de ref. 56, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena, de aplicação 

de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de atraso 

até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Oficie-se conforme requerido.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 45111 Nr: 2989-12.2018.811.0019

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir Aparecido Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/SP, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores da 

espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na 

inicial expedindo-se o competente mandado, devendo o bem ser 

depositado em mãos do procurador Jamil Alves de Souza ou do Sr. João 

Luiz Cintra Silveira, que será responsável pelo mesmo na qualidade de 

depositário fiel, conforme requerido pelo autor, mediante auto 

circunstanciado, especificando o estado do veículo, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o 

requerido pague a dívida pendente descrita na inicial, mais custas, 

despesas e honorários advocatícios. Após o cumprimento da medida, 

CITE-SE a requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, 

podendo efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Caso não efetue o 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.Para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.Proceda-se ao bloqueio 

de circulação via RENAJUD. Defiro os benefícios do artigo 212, §1º e 2º, 

do Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41002 Nr: 721-82.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afrânio Ludovico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 DECISÃO> RECEBIMENTO DE RECURSO

Vistos.

Considerando que o sentenciado manifestou interesse em recorrer da 

sentença condenatória, recebo o Recurso de Apelação interposto pelo 

acusado (art. 593, I do CPP).

Nomeio para apresentar as razões do recurso a Dra. Márcia de Campos 

Luna, OAB/MT 11.471-A, advogada que atuou durante a instrução 

processual. Desde já arbitro os honorários advocatícios no valor 

equivalente a 2 (dois) URH.

Abra-se vistas dos autos à defesa para apresentar as razões do recurso, 

no prazo legal, (art. 600 do CPP).

Após, intime-se o Ministério Público Estadual, para apresentar as 

contrarrazões, no prazo legal.

Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens e 

anotações de estilo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 45101 Nr: 2982-20.2018.811.0019

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Município de Novo Horizonte do Norte-MT, representado 

por Silvano Pereira Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vara da Infância e Juventude da Comarca de 

Portos dos Gaúchos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT 

requer a expedição de alvará para realização de evento “FESTA DE 

RÉVEILLON”, que acontecerá naquele Município no dia 31/12/2018, início 

às 22 horas, com término previsto às 04:00 horas do dia 01/01/2019.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Novo 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

nos artigos 320 e 700, ambos do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Novo Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial.

Considerando a natureza jurídica do feito, bem como as diretrizes 

insculpidas no art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que dê-se vista dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

para se manifestar no que entender de direito.

Após, torne os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27275 Nr: 1338-47.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Pablo Nava Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 Vistos.

Não havendo óbice ao pleito, DEFIRO a cota ministerial de ref. 136, de 

modo que DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o 

dia 13 de fevereiro de 2019, às 16h30mim.

Proceda com as intimações necessárias, observando as informações 

indicadas pelo Parquet.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41708 Nr: 1102-90.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevino José Prudêncio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 Vistos.

Considerando a inércia da causídica, REVOGO a decisão de ref. 18, de 

modo que NOMEIO a douta Advogada Dra. Jéssica Rodrigues de Souza, 

OAB/MT sob o n° 22870-0, para patrocinar a defesa do denunciado 

VALDEVINO JOSÉ PRUDÊNCIO DA SILVA, nos termos e prazos legais.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Registro, ainda, que os devidos honorários advocatícios serão 
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regularmente arbitrados em sede de sentença.

Promova ao respectivo cadastramento da causídica nomeada no Sistema 

Apolo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42540 Nr: 1570-54.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselei Lemes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente na pessoa de seu advogado para quereno impugnar 

a contestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13591 Nr: 71-45.2012.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Carlos Zolin, Sandra Aparecida Fernandes Zolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Santa Cruz Ltda, Olavo Demari 

Webber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Alves Mattos - 

OAB:12097-B/MT, João Carneiro Barros Neto - OAB:15216/MT, 

Marcelo Fraga de Mello - OAB:8166-B, Maria Carla Rezende 

Figueiredo - OAB:22269-0, Mauro Antonio Stuani - OAB:6116-B

 Diante da juntada do Laudo Pericial INTIMO as partes para manifestarem 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42234 Nr: 1404-22.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Ramires do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a requerente para querendo no prazo legal impugnar a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42830 Nr: 1743-78.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente na pessoa de seus advogados que o médico perito 

nomeado agendou o dia 15/12/2018, às 7:00 horas a ser relizado no 

Hospital Municipal de Porto dos Gaúchos-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44080 Nr: 2437-47.2018.811.0019

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lemke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a requerente na pessoa de seus advogados para querendo 

impugnar a contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39567 Nr: 2412-91.2005.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinval Gomes Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 Processo n. 2412-91.2005.811.0019 (39567)

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 – instaurado em desfavor de recuperando SINVAL GOMES 

FONSECA, condenado as penas constantes na guia de execução penal 

unificada.

Atualizado o respectivo cálculo de liquidação de pena (fls. 1018), as 

partes se manifestaram às 1018-v e 1020.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Considerando que as partes tiveram ciência inequívoca do memorial 

descritivo providenciado pelo Sistema de Módulo de Gerenciamento de 

Pena – MGP, de utilização obrigatória – Provimento n. 19/2013, CNGC, art. 

1.786 e Ofício Circular n. 78/2017-Gab1-CGJ -, bem como diante da 

ausência de insurgências, HOMOLOGO os termos do aludido cálculo – fls. 

1018/1018-v, para os devidos fins legais/jurídicos.

Sem prejuízo disso, DETERMINO que cumpra o disposto na Lei n. 7.210/84, 

art. 41, XVI, art. 66, X e art. 107, § 2º, CNGC, art. 702, § 3º, e art. 1.787, 

caput e §§, uma vez que “relatórios emitidos pelo MGP serão válidos como 

atestado de pena a cumprir”, bem como Res. CNJ n. 113/2010, art. 5º e §§, 

especificamente “o agendamento da data do término do cumprimento da 

pena e das datas de implementação dos lapsos temporais para postulação 

dos benefícios previstos em lei, bem como o encaminhamento de duas 

cópias do cálculo ou seu extrato ao diretor do estabelecimento prisional, a 

primeira para ser entregue ao executado, servindo como atestado de pena 

a cumprir e a segunda para ser arquivada no prontuário do executado”.

Após, AGUARDE-SE EM CARTÓRIO, o regular cumprimento da reprimenda, 

até que o apenado tenha direito a algum benefício legal ou aporte aos 

autos informações recursais das guias provisórias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto dos Gaúchos, 26 de novembro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22014 Nr: 148-83.2014.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrotep S/A-Agropecuária

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen M.B. Guedes - 

OAB:14344/MT, Izabela Queiroz Cãmara Wobeto - OAB:, LORENA 

DIAS GARGAGLIONE - OAB:14629, Lorena Dias Gargaglione - 

OAB:14629/MT, VITOR HUGO COSTA DOS S. DE SANTANA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela França - OAB:, Eliane 

Moreno Heidgger da Silva - OAB:2287-B/MT, Humberto Sousa Lima 

Falconi - OAB:1241876

 Processo n.º 148-83.2014.811.0019

Código n.º 22014

Vara Única

DESPACHO

Vistos.
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Considerando a informação contida nos autos da inclusão na pauta de 

julgamento do dia 23/10/2018 do agravo de instrumento interposto pelo 

embargante, CERTIFIQUE a Secretaria quanto eventual decisão, bem como 

o trânsito em julgado, do agravo interposto.

Após, conclusos para deliberação.

Porto dos Gaúchos/MT, 26 de no novembro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9258 Nr: 421-72.2008.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrotep S/A-Agropecuária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela França - OAB:, Eliane 

Moreno Heidgger da Silva - OAB:2287-B/MT, Humberto Sousa Lima 

Falconi - OAB:1241876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izabela Queiroz Cãmara 

Wobeto - OAB:, Lorena Dias Gargaglione - OAB:14629/MT

 Processo n.º 421-72.2008.811.0019

Código n.º 9258

Vara Única

DESPACHO

Vistos.

Considerando a notícia de possível julgamento do agravo de instrumento 

interposto pelo embargante nos autos em apenso Código 9258, antes de 

ser proferida qualquer determinação nos presentes autos AGUARDE-SE a 

juntada da decisão do agravo de instrumentos nos embargos em apenso.

Após, conclusos para deliberação.

Porto dos Gaúchos/MT, 26 de no novembro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13681 Nr: 159-83.2012.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katiuscya Ickert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto dos Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Fernanda Dias Azoia 

- OAB:16273

 O requerido apresentou rol de testemunhas à fl. 45.Instado a 

manifestar-se o Ministério Público Estadual pleiteou pela denunciação à lide 

da servidora responsável pelos atos. Em decisão de fl. 59 foi acolhido o 

pedido de denunciação à lide.Entre um ato e outro, após diversas 

tentativas infrutíferas de citação da denunciada à lide, na decisão de fls. 

100/1001-verso o feito foi chamado à ordem, revogando a decisão de fl. 

59, que aceitou a denunciação à Lide, para excluir do polo passivo a Sra. 

Rosangela de Araújo Alencar, bem como concedeu o prazo de 10 (dez) 

dias para as partes especificarem as provas que pretendem produzir ou 

requerer o que entender de direito.A parte autora pleiteou pela designação 

de audiência de instrução e julgamento à fl. 103/103-verso, já o requerido 

apresentou rol de testemunhas às fls. 104/105.O Ministério Público 

Estadual manifestou pelo seu desinteresse na intervenção no presente 

processo (fls. 107/108). É o breve relatório. Passo a decidir.Nos termos do 

art. 357 do Código de Processo Civil, passo a sanear o feito o feito.Assim, 

não há preliminar a ser apreciada.Partes legítimas e bem 

representadas.Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido a existência dos elementos 

caracterizadores da reponsabilidade civil. Considerando que as partes 

apresentaram rol de testemunhas, desde já DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 14 de fevereiro de 2019, às 

13h30min. INTIMEM-SE as partes, bem como, as testemunhas arroladas 

para comparecerem à audiência ora designada.Expeça-se carta 

precatória para oitiva das testemunhas que residem em outra 

Comarca.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências. Porto dos Gaúchos/MT, 13 de 

novembro de 2018.Rafael Depra PanichellaJuiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 45255 Nr: 3070-58.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Campos Macedo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Tenório dos Santos - 

OAB:23996-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando atentamente os autos, verifica-se que a petição inicial veio 

ausente do documento que comprova o indeferimento da prorrogação do 

benefício de auxílio-doença.

Atualmente está pacificado o entendimento de que é de mister o prévio 

ingresso na via administrativa, no sentido de evitar muitas demandas que 

poderiam ser equacionados nessa senda, sem qualquer intuito de negar 

acesso a uma ordem jurídica justa, a teor do art. 5.°, inciso XXXV, da 

Constituição Federal.

 Desta forma, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar o referido documento, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, conforme preconizado no parágrafo único do art. 321 do 

CPC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 45208 Nr: 3049-82.2018.811.0019

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: H D I Seguros S/A, representado por Matias Serviços 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Ramos Martins - 

OAB:24249, Sinvaldo Félix de Oliveira - OAB:7639/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando o pedido de restituição de coisa apreendida, intime-se 

pessoalmente o Exmo. Delegado de Polícia para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, preste informações referentes às alegações trazidas pelo 

requerente acerca da apreensão do veículo descrito nestes autos.

Com a resposta, abra-se vistas ao MPE para manifestação.

 Após, conclusos para decisão.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25619 Nr: 737-41.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilhans Marques Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Igor Felipe Bergamaschi - 

OAB:84.630-PR, Márcio Teixeira da Fonseca - OAB:8393-A/MT

 Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, DETERMINO a intimação pessoal do 

acusado Jhonny Marcelo Ferreira, para que seja cientificado da inércia 

dos causídicos constituídos, bem como esclareça se permanecerá com 

eles ou constituirá novos, inclusive se deseja a nomeação, devendo o sr. 

meirinho cientificá-lo de tais conjunturas.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32676 Nr: 30-05.2017.811.0019

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 942 de 1025



 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Alves de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 Vistos.

Considerando que a Douta Causídica foi devidamente nomeada por este 

juízo para patrocinar os interesses do acusado, sendo que 

realizou/desempenhou os devidos trabalhos, DEFIRO o pedido formulado 

nas refs. 81/82, de modo que RATIFICO/FIXO 9 (nove) URH's, devendo a i. 

Secretaria deste juízo expedir a respectiva certidão.

Sem prejuízo disso, cumpra-se integralmente a sentença.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35188 Nr: 1206-19.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinéia Silva do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ketlin Caroline Schmid - 

OAB:21200-O/MT

 Vistos.

Não havendo óbice ao requerimento formulado pela autora do fato, DEFIRO 

o pleito acostado à ref. 92, de modo que DETERMINO o aditamento da 

missiva para constar todas as informações prestadas pela causídica, 

assim como as deliberações exaradas na audiência outrora realizada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135434 Nr: 1794-66.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o presente feito somente veio ao Cejusc na 

presente data, no entanto, em audiência realizada em 17 de setembro de 

2018, conforme termo de fls. Retro, foi reagendada a oralidade para o dia 

13 de dezembro de 2018, às 13h (MT), saindo a parte requerente 

devidamente intimada. Assim, que seja a parte requerida e seu respectivo 

advogado intimados a comparecer neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146626 Nr: 2899-10.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argemiro Pereira de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa - Centrais Eletricas Matogrossenses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 12 de fevereiro de 2019, às 15:00 horas-MT. Assim, 

que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133242 Nr: 290-25.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Carlos Alves de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inc. I do CPC, para: I)- declarar a inexigibilidade do 

débito relativo à diferença de consumo do período de 02/08/2014 a 

18/06/2015, conforme documentos de fls. 24 e 80verso, apurado pela 

concessionária requerida, no valor total de R$ 1.143,01 (um mil, cento e 

quarenta e três reais e um centavo); II)- condenar a requerida ao 

pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de um 

salário mínimo e meio, correspondente ao valor de R$ 1.431,00 (um mil e 

quatrocentos e trinta e um reais), devendo incidir correção monetária a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. CONDENO, 

ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos 

do artigo 85, §2.º, do Código de Processo Civil e o disposto na Súmula 326 

do STJ. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitado em julgado, em nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139356 Nr: 2032-51.2017.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IHK, TTAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando manifestação de fl. 26, intime-se a parte autora 

pessoalmente para, no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias, 

informe nos autos o atual endereço do requerido, bem como requeira o 

que entender de direito, sob pena de extinção do processo sem, nos 

termos do §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Com a juntada da referida manifestação, sem nova conclusão, abram-se 

vistas ao Ministério Público.

Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42862 Nr: 137-26.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionísio Lopes da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Infere-se aos autos que houve a expedição de alvará eletrônico de 

transferência de valores para a conta bancária indicada pela causídica da 

parte autora a fl. 70.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 943 de 1025



 Em vista disso, intime-se a parte autora/exequente para que informe, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a quitação dos valores em execução. Decorrido 

o prazo, o silêncio da parte autora/exequente será interpretado no sentido 

de que a determinação foi cumprida e a obrigação foi satisfeita, o que 

consequentemente ensejará a prolação de decisão extintiva da execução, 

nos termos do artigo 924 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39910 Nr: 608-76.2014.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Barbosa Vicente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724/MT, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu MILTON 

BARBOSA VICENTE, qualificado nos autos, como incurso nas penas dos 

artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, nos termos do artigo 387 do 

Código de Processo Penal. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade 

aplicada por duas restritivas de direitos, quais sejam:1)- prestação 

pecuniária de 1 (um) salário mínimo, nos termos do artigo 45, §1.º, do CP, 

cuja valor será destinado a entidade pública ou privada com fins sociais, a 

ser definida na audiência admonitória;2)- prestação de serviços à 

comunidade, por se configurar a melhor medida a ser aplicável na situação 

evidenciada, como forma de buscar resgatar a autoestima e o sentimento 

utilitário do agente, devendo àquela se dar mediante a realização de 

tarefas gratuitas a serem desenvolvidas pelo prazo de 1(um) ano e 8(oito) 

meses, podendo ser cumprida em menor tempo, consoante parágrafos 3.º 

e 4.º do artigo 46 do CP, em local a ser designado pelo Juízo da 

Execução.Após o trânsito em julgado desta decisão, em audiência 

admonitória a ser designada, caberá indicar a entidade beneficiada com a 

prestação de serviços comunitários, a qual deverá ser comunicada a 

respeito, com remessa de cópia da presente sentença, incumbindo-lhe 

encaminhar mensalmente relatório circunstanciado, consoante o disposto 

no artigo 150 da Lei 7.210/84. No mais, deixo de fixar valor mínimo para 

reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV do Código de 

Processo Penal), visto que não houve requerimento ou qualquer prejuízo 

que tenha sido demonstrado nos autos.Providências finais:Condeno o réu 

em custas processuais na forma do artigo 804 do Código de Processo 

Penal. Oportunamente, após o trânsito em julgado dessa decisão,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146787 Nr: 2998-77.2018.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noel Rachid Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Alegando o inadimplemento da parte requerida, a empresa autora ajuizou a 

presente ação monitória embasada em emissão de cédula rural 

pignoratícia (fls. 05/11), sem força executiva, eis que ausente à 

assinatura de duas testemunhas.

Assim, EXPEÇA-SE mandado monitório concedendo a parte requerida o 

prazo de 15 (quinze) dias, para que cumpra com o pagamento da dívida 

nos termos do pedido inicial e, ainda, pague os honorários advocatícios no 

valor de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, caput, 

do CPC).

CONSIGNE-SE no mandado que, caso a requerida lhe dê cumprimento no 

prazo mencionado, ficará isento das custas processuais (art. 701, §1º do 

CPC).

A Requerida poderá, ainda, neste mesmo prazo, OPOR EMBARGOS à 

Ação Monitória e suspender a eficácia do mandado inicial (art. 702, caput 

e §4º do CPC).

Em caso de não cumprimento da obrigação, e de não oposição de 

embargos, será constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, 

conforme art. 701, §2º do CPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário, observando o valor 

remanescente informado na petição retro, aportada pela parte autora.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21134 Nr: 2038-05.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando aos autos, mais precisamente às fls. 151/153, verifica-se a 

ocorrência da juntada do laudo pericial, assim sendo, intimem-se as partes 

para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

477, §1.º, do CPC.

Cumpra-se com URGÊNCIA, haja vista processo da Meta 02.

 Expeça-se o necessário.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132681 Nr: 2328-44.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Marinho Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Stefania Santos Duarte, Luciano 

Eduardo Faria de Lima Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:20220/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:21035/O

 Vistos.

 Antes de analisar o pleito de fls. 80, entendo por bem determinar a 

intimação dos Executados para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetuem o 

pagamento do débito em atraso, no montante de R$ 48.106,69 – quarenta 

e oito mil, cento e seis reais e sessenta e nove centavos.

 Ultrapassado o prazo assinalado sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para análise do pleito de fls. 80.

Com a manifestação dos Executados, intime-se a parte autora para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145534 Nr: 2225-32.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloi Luiz Vendrusculo, Rosa Maria Tomazi Vendrusculo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guido Otávio Vendruscolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de fls. 90, fica 

redesignada nova data para a audiência de Conciliação para o dia 13 de 

dezembro de 2018, às 15h (MT). Assim, que sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45694 Nr: 1840-89.2015.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilma Pereira dos Santos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico que a sentença de fls. 31/32 transitou em julgado em interposição 

de recurso.

São Félix do Araguaia - MT, 26 de novembro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133939 Nr: 767-48.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Duana Viana Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PontoFrio.Com/ Cnovo Comércio Eletrônico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Susshunmo Ferreira Araújo 

Alves - OAB:20664/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que na oralidade agendada nenhuma parte compareceu, 

muito emboraa parte autora tenha sido devidamente intimada, conforme 

certidão de fls. 60. Assim, devolvo os autos à Segunda Vara para o 

normal prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145691 Nr: 2347-45.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anondes Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dhiego Tavares de Souza - 

OAB:OAB/MT 23625/O

 Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa não afastaram o 

aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva. Isto posto, com arrimo 

nestes fundamentos e em consonância com o parecer ministerial, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do indiciado 

ANONDES VIEIRA DA CRUZ, devendo permanecer na modalidade de 

prisão em que se encontra, conforme decisão já proferida às fls. 

61/66.Sem prejuízo, analisando a defesa apresentada pelo Réu (fls. 

101/112), verifico que não encontram-se presentes nenhuma das 

hipóteses de absolvição sumária estampada no artigo 397 do Código de 

Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento da denúncia nos 

termos em que apresentada e dou prosseguimento a presente ação penal. 

Na forma do artigo 399 ss. do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de Dezembro de 2018, 

às 16h00min (MT). No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de 

declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pelas 

partes, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Convém registrar, as provas serão produzidas numa só 

audiência, podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Além disso, se houver, os esclarecimentos 

de peritos dependerão de prévio requerimento das partes.Intimem-se. 

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. São Félix do Araguaia - MT, 15 de Outubro de 

2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37340 Nr: 1249-98.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valeria Barbosa Azevedo, YAAdS, YAAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Francisco Amorim de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724/MT, Glória Ribeiro Dias São José - OAB:20220/O, Márcio 

Castilho de Moraes - OAB:24310/A, Simone Alves da Silva - 

OAB:6835/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Cesar Loures - 

OAB:OAB/GO 26.609, Kitty Pereira Buzzi - OAB:

 Certifico e dou fé que na oralidade agendada nenhuma parte compareceu. 

Assim e, tendo em vista a certidão de fls. 117, redesigno nova data para o 

dia 27 de fevereiro de 2019, às 15 (MT). Que sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2123 Nr: 9-75.1993.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino José de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 Considerando o artigo 389 e parágrafos da CNGC/MT, e em atenção ao 

provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao setor de matéria de 

imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que providencie o 

recolhimento das custas da Carta Precatória que será encaminhada à 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a correspondente guia de 

pagamento ser extraída do sítio do respectivo Tribunal e juntada aos autos 

com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, 

para que se efetive a distribuição e o cumprimento da missiva no Juízo 

deprecado.

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54755 Nr: 392-81.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creusa Coslope

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado, com resolução do mérito, o que faço 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Como a parte autora é 

beneficiária da Justiça Gratuita, não há que se falar em condenação aos 

encargos da sucumbência.Oportunamente, arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52102 Nr: 3613-09.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yolanda Emmer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado, com resolução do mérito, o que faço 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Como a parte autora é 

beneficiária da Justiça Gratuita, não há que se falar em condenação aos 

encargos da sucumbência.Oportunamente, arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48795 Nr: 1980-60.2017.811.0080

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANINHA SALETE SANTIN MENONCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Como a parte autora é 

beneficiária da Justiça Gratuita, não há que se falar em condenação aos 

encargos da sucumbência.Oportunamente, arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38726 Nr: 25-28.2016.811.0080

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BARÃO CONSTRUTORA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido para DENEGAR A 

SEGURANÇA vindicada na inicial, e o faço com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Ciência ao 

Ministério Público. Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição 

Estadual de Mato Grosso). Sem condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/09.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40225 Nr: 529-34.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDS, GDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC para RECONHECER que 

LEILIANE COSLOPE DA SILVA e FERNANDO DOS SANTOS, ambos 

qualificados nos autos, mantiveram união estável por aproximadamente 08 

(oito) anos, nos termos da petição inicial. Sem custas ou honorários 

advocatícios.Ciência ao MP.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53050 Nr: 4177-85.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado, com resolução do mérito, o que faço 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Como a parte autora é 

beneficiária da Justiça Gratuita, não há que se falar em condenação aos 

encargos da sucumbência.Oportunamente, arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49705 Nr: 2378-07.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ELISEU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 Vistos.

 Trata-se de ação declaratória proposta por EVA ELISEU DA SILVA em 

face do BANCO DO BRASIL S/A, ambos já qualificados nos autos.

 A petição inicial foi instruída com os documentos necessários.

 Nesta fase de saneamento do feito, verificou-se a litispendência deste 

feito com de código 49710, que já foi sentenciado em 18/06/2018, 

encontrando-se em fase recursal.

 É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

 No caso, verifica-se que o processo deve ser extinto sem a apreciação 

do mérito da causa, em face da existência de vício insanável, senão 

vejamos.

O inciso V do art. 485 do Novo Código de Processo Civil, prevê que o 

processo será extinto sem o julgamento de mérito quando ocorrer 

litispendência.

E no caso dos autos, verifica-se a ocorrência do instituto da continência, 

conforme artigos 56 e 57 do CPC.

Note-se que as duas demandas possuem as mesmas partes, a mesma 

causa de pedir e o mesmo pedido, todavia, pedido de uma, por ser mais 

amplo, abrange o do presente feito.

Nos termos do artigo 337, parágrafos 1º, 2º e 3º, do Novo Código de 

Processo Civil, a extinção da presente ação é medida de rigor, em razão 

da litispendência constatada.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 485, inciso V, do Novo Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem a apreciação do mérito da 

causa.

Decorrido o prazo legal, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e 

arquivem-se os autos.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56000 Nr: 821-48.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIZA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado, com resolução do mérito, o que faço 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Como a parte autora é 

beneficiária da Justiça Gratuita, não há que se falar em condenação aos 

encargos da sucumbência.Oportunamente, arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39181 Nr: 209-81.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVANDRO ANTENOR TODESCATO, JV TRANSPORTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGREX DO BRASIL, Zaqueu Transportes e 

Logisticas LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DALVA DE MORAIS - 

OAB:3424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO PIRES FERREIRA - 

OAB:33844, MARIANA SOUZA BAHDUR - OAB:48359, Murilo Guedes 

Chaves - OAB:32751/GO, Thiago Bocci Romualdo - OAB:49.707/PR

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 9º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como ANUÊNCIA AO JULGAMENTO ANTECIPADO, 
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indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias.

Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62571 Nr: 3765-23.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidney Luiz de Matias Haas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EUGENIO PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DA SILVA - 

OAB:46301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para efetuar o pagamento 

da diligência, mediante emissão de guia, disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para o cumprimento do Mandado de Citação. Informo 

ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de 

informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou 

sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação 

(TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em 

vista que não se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47688 Nr: 1408-07.2017.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzio Sefstron, Paula Domingos Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FARIAS ZAMPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO AUGUSTO SANTOS DE 

SOUZA - OAB:20350/O

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, na pessoa de seu Advogado, para que se 

manifeste acerca da petição da parte embargada (Ref.31).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62982 Nr: 3968-82.2018.811.0080

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREO TOMBINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLLUS AGRÍCOLA QUERÊNCIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que 

compareça à escrivania deste Juízo para que firme o Termo de Caução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40864 Nr: 876-67.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRLEI CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:116521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a 

parte requerida (INSS) ao pagamento de benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ a parte autora DIRLEI CARVALHO DE 

SOUZA, no valor de um salário mínimo por mês, inclusive 13.º salário, a 

contar da data de 18/05/2017 (REF. 37) (data da juntada do laudo pericial).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37057 Nr: 1027-67.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DEL RE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a 

parte requerida (INSS) ao pagamento de benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ a parte autora RENALTO DEL RE, no 

valor de um salário mínimo por mês, inclusive 13.º salário, a contar da data 

de 05/09/2017 (REF. 40) (data da juntada do laudo pericial).

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39361 Nr: 1504-93.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS, ROBERTO AUGUSTINHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono(a) da parteexequente 

para que se manifeste sobre a certidão do oficial de justiça (ref: 35).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56390 Nr: 1643-40.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO GUSTAVO DIAS DE SOUZA, JOSE 

GOVEIA DE SOUZA, MARIA LEA DIAS COELHO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono(a) da parte requerente 

para que providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias 

o n l i n e ,  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, conforme certidão 

de Ref: 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44149 Nr: 1831-04.2016.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P FERNANDES DE OLIVEIRA VILELA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono(a) da parte requerente 
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para que se manifeste sobre as certidões do oficial de justiça (Ref: 25 e 

33)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35604 Nr: 2244-85.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

faço os autos conclusos para redesignação de audiência e/ou ulteriores 

deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4370 Nr: 343-34.2004.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimunda Fernandes Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA - 

OAB:3608-B, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, GUSTAVO R. 

GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para abrir vistas ao advogado da parte 

Exequente conforme delineado no pedido de fls. 89, pelo prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41097 Nr: 539-81.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. RUDOLF FILSNER ME, ERIC RUDOLF 

FILSNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono(a) da parte Exequente 

para que, providencie o valor restante de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link 

G u i a s  o n l i n e ,  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, vez que o valor 

depositado foi somente parcial. Impulsiono, ainda, o presente feito, para 

que, além de complementar o valor da diligência, o patrono do Exequente 

se manifeste sobre a certidão do oficial de justiça Ref: 24, principalmente, 

na parte em que ele disse não haver encontrado bens penhoráveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21553 Nr: 1161-39.2011.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICA CRUZ ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEJAR GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

LEOPOLDINO - OAB:23545GO 14291MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes a se manifestarem 

acerca do retorno dos autos da 2ª instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9347 Nr: 1572-29.2004.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ROBERTO ZARZUR, WUASFI JULIO ZARZUR, 

CRISTIANO ZARZUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIB ZARZUR, FLAVIO ALVES ANGELO, 

JOÃO BATISTA DO CARMO, GERALDO MARTINS DA SILVA, AVELINA 

BAZAN DO CARMO, MARIA HORACIO MACHADO, WALDIR PALMA DE 

MORAES, CARLOS ALBERTO GIROLETTA, MANOELA FREITAS DE 

MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Clecio Ferlin - 

OAB:OAB/MT 12.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacqueline Cavalcante 

Marques - OAB:MT0011784O, Marcos Alves do Nascimento - 

OAB:19240, Paulo Clecio Ferlin - OAB:OAB/MT 12.564

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes sobre o retorno dos 

autos da 2ª instância, requerendo que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32136 Nr: 587-45.2013.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE GAMARA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente da 

sentença de fls. 78/80, cujo o dispositivo legal segue abaixo transcrito.

SENTENÇA"... Desse modo, não há que se falar em concessão do 

benefício pleiteado, uma vez que não restaram comprovados os requisitos 

necessários para tanto, ônus que incumbia à parte autora. Ante o exposto 

e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Não há condenação em custas e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 129, II e parágrafo único, 

da Lei n. 8.213/91. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 

P.R.I."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9312 Nr: 1532-47.2004.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR RAMOS, LUIZ GIROLETTA, NAIR JOSEFINA 

MATELI GIROLETTA, CARLOS ALBERTO GIROLETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEVITON SENA LOPES, GERALDO MARTINS 

DA SILVA, JOÃO BATISTA DO CARMO, WALDIR PALMA DE MORAES, 

MANOELA FREITAS DE MORAIS, AVELINA BAZAN DO CARMO, MARIA 

HORACIO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Branco Junior - 

OAB:OAB/PR 27.057, Marcos Alves da Nascimento - OAB:OAB-MT 

19.240, Marcos Alves do Nascimento - OAB:19240, Ricardo 

Alexandre Tortorelli - OAB:8.974-A/MT, WILSON ABUD - 

OAB:3.452/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacqueline Cavalcante 

Marques - OAB:MT0011784O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes sobre o retorno dos 

autos da 2ª instância, requerendo que for de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35731 Nr: 2355-69.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Coraci da Costa Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito e faço os autos conclusos para redesignação 

de audiência e/ou ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38377 Nr: 1070-07.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Vicente Gonçalves de 

Souza - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerida 

para que apresente os comprovantes de pagamento de pensão alimentícia 

que não foram anexados na petição ref.:62, juntada em 26/11/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54614 Nr: 941-94.2018.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleison Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT/4482/O, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono (a) da parte requerente, para que se manifeste acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada em 13/11/2018 , ref. 12. Caso 

concorde deverá providenciar o depósito da diligência Complementar do 

Sr. Oficial de Justiça no importe R$ 125,00, mediante Guia a ser retirada no 

site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58806 Nr: 2611-70.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Klei Dawilio Vieira Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PENASSO, HIGINO ALEXANDRE 

PENASSO, JULIANO ANTONIO PENASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNARDO RODRIGUES DE SOUSA 

- OAB:10464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para apresentar manifestação, no prazo de 15 (quinze ) dias, acerca da 

Certidão do Oficial de Justiça, ref: 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34480 Nr: 1239-28.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Badia Pereira Soares Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:17880-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Não há condenação em 

custas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 129, II e 

parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17197 Nr: 159-05.2009.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Kariny Barbosa Teixeira - OAB:22332, Maria 

Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, e 

art. 11 da Res. CJF 458/2017, impulsiono o presente feito para INTIMAR as 

partes a sem manifestarem do inteiro teor da Requisição/Precatório retro.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14016 Nr: 350-21.2007.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MO, QdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:OAB/MT 16.921/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANO DE 

ALMEIDA COSTA, para devolução dos autos nº 350-21.2007.811.0079, 

Protocolo 14016, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30951 Nr: 937-67.2012.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:OAB/MT 16.921/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANO DE 

ALMEIDA COSTA, para devolução dos autos nº 937-67.2012.811.0079, 

Protocolo 30951, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32055 Nr: 512-06.2013.811.0079

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL ALVES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:OAB/MT 16.921/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANO DE 

ALMEIDA COSTA, para devolução dos autos nº 512-06.2013.811.0079, 

Protocolo 32055, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31069 Nr: 1120-38.2012.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFF, VHFF
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:OAB/MT 16.921/O, Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso - OAB:0000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANO DE 

ALMEIDA COSTA, para devolução dos autos nº 1120-38.2012.811.0079, 

Protocolo 31069, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Comarca de Rio Branco

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 061/2018

A Excelentíssima Senhora Doutora Daiene Vaz Carvalho Goulart, MMª. 

Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Rio Branco, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais...

CONSIDERANDO a Lei Municipal n.º 729 de 21 de novembro de 2017, que 

institui o Dia do Evangélico e Declara feriado o dia 30 de novembro, no 

Município Rio Branco/MT.

RESOLVE:

I – SUSPENDER o expediente no Fórum Judicial, Extrajudicial e Juizado 

Especial, no dia 30/11/2018(sexta-feira), em virtude do feriado municipal, 

data que instituiu o Dia do Evangélico no Município de Rio Branco/MT.

II – PRORROGAR os prazos processuais que se encerram na referida 

data, para o próximo dia útil subseqüente.

III – INFORMA que os serviços do plantão judiciário serão atendidos 

normalmente pelo(a) Juiz(a) Plantonista e demais servidores escalados.

IV – Nas Serventias do Foro extrajudicial, fica facultada a suspensão do 

expediente, devendo no caso de suspensão, permanecer um funcionário 

de plantão.

V - Remeta-se Cópia à E. Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

VI – Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Rio Branco/MT, 27 de novembro de 2018.

Daiene Vaz Carvalho Goulart. Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51841 Nr: 1078-60.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLdS, NdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 41.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36087 Nr: 442-02.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMP, Eduardo Pimenta de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDACAO ZERBINI, InCor – Instituto do 

Coração – HCFMUSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ NAKAHARADA JUNIOR - 

OAB:44648

 Por todo exposto, 1. INTIME-SE a parte autora para, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, apresentar seus quesitos e indicar assistentes técnicos. 2. 

Com a juntada dos quesitos, encaminhe-os para o perito nomeado, via 

e-mail, para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS apresentar a proposta de 

honorários (art. 465, §2°, inciso I, do CPC). 3. REDESIGNE a perícia médica 

agendada (ref.77); 4. Apresentada a proposta, INTIMEM-SE as partes para 

depositarem os honorários periciais na modalidade “pro rata”, tendo em 

vista que ambas pugnaram pela produção da prova pericial e não há 

beneficiário da assistência judiciária gratuita (art. 95, do CPC). Devendo o 

respectivo valor ser depositado em juízo, na conta única, nos termos do 

art. 95,§1°, do CPC. 5. Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após o exame 

pericial, para JUNTADA DO LAUDO (art. 465 do CPC), com resposta aos 

quesitos e demais observações médicas sobre a higidez mental do 

interditando. 6. COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL: 7. INTIMEM-SE AS 

PARTES para que se manifestem NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 

477, §1º, do CPC). 8. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 9. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35970 Nr: 388-36.2015.811.0052

 AÇÃO: Seqüestro->Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joairton da Silva Neves, RAFAELA CRISTINA 

BARROS DOS SANTOS, Renato Vila da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Alexandre Alba 

Colucci - OAB:0

 Processo nº 388-36.2015.811.0052 – Código 35970

Vistos etc.,

Dê-se VISTA ao Ministério Público para se manifestar.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30679 Nr: 530-45.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justíça Pública de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Gomes Jardim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Tendo em vista que a defesa do recuperando demonstrou que ele passa 

por problemas de saúde, é viável a alteração da modalidade de pena 

restritiva de direito, de forma que ALTERO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES 

À COMUNIDADE PARA LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA. Considerando 

que nesta Comarca não há estabelecimento adequado para o cumprimento 

do disposto no art. 48 do CP, a pena deverá ser cumprida em regime 

domiciliar. Desta forma, até o fim de sua pena o reeducando, aos sábados 

e domingos, DEVERÁ PERMANECER EM TEMPO INTEGRAL EM SUA 

RESIDÊNCIA.1-INTIME-SE o reeducando desta decisão.2- Com base no art. 

303 da CNGC, na tabela da OAB e nos atos processuais efetivamente 

praticados, FIXO os honorários advocatícios em 2 URH, que perfazem a 

quantia de R$ 1.793,01 (mil, setecentos e noventa e três reais e um 

centavo). EXPEÇA-SE a respectiva certidão de nomeação em nome do 

advogado Dr. CÉSAR LUIZ BRANICIO DA SILVA, OAB/MT 21.373.3- 

Cientifique-se o MINISTÉRIO PÚBLICO.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38185 Nr: 1265-02.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Martins da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:OAB/MT 24343/O

 Processo n.º 1265-02.2015.811.0052 – Código: 38185

Vistos, etc..

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de APARECIDO MARTINS DA COSTA.

Em razão do peticionado à ref. 34, revogo a nomeação do advogado 

dativo. Assim, base no art. 303 da CNGC, na tabela da OAB e nos atos 
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processuais efetivamente praticados, FIXO os honorários advocatícios em 

2 URH, que perfazem a quantia de R$ 1.793,01 (mil, setecentos e noventa 

e três reais e um centavo).

 Tendo em vista que a sentença transitou em julgado para a acusação no 

dia 18 de novembro de 2014, que a pretensão executória da pena imposta 

prescreve em 03 (três) anos, bem como que, até o momento, o 

reeducando não deu início ao cumprimento da pena, DETERMINO a 

remessa dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que se manifeste quanto 

à eventual Prescrição de Pretensão Executória da Pena.

1- Vista ao MP;

2- EXPEÇA-SE a respectiva certidão de nomeação em nome do advogado 

Dr. LUIZ GABRIEL MARTINS, OAB/MT 24.343/O.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37060 Nr: 742-61.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmair Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352

 Autos n. 742-61.2015.811.0052 (Código: 37060)

Vistos...

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de OSMAIR EVANGELISTA.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de ref. 127 e arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36443 Nr: 553-83.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Marques dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O, Luiz Gabriel Martins - 

OAB:OAB/MT 24343/O

 Processo n.º 553-83.2015.811.0052 – Código: 36443

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL instaurada em desfavor de 

RAFAEL MARQUES DOS SANTOS, condenado às penas objetos desta 

execução.

Realizado o cálculo de pena (ref. 42), tanto o MINISTÉRIO PÚBLICO (ref. 

45), como a defesa (ref. 50), manifestaram-se pela homologação.

É O NECESSÁRIO. DECIDO.

Levando-se em conta a concordância do Ministério Público e da Defesa 

com o novo cálculo, HOMOLOGO-O, para que surta os legais e jurídicos 

efeitos, visto que em consonância com os fatos versados no presente 

executivo.

 Ademais, DESIGNO AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA para o dia 12 de março de 

2019, às 14 horas.

Diante da petição de ref. 52, REVOGO a nomeação de ref. 26, e NOMEIO 

como Defensor Dativo a Dra. CÁSSIA JORDANA RIBEIRO GUSMÃO 

MARQUES, OAB/MT n. 25.084, para que atue como advogado nesta 

execução, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – Resolução n. 96/2007, considerando que é dever do Estado, 

prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos 

termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão arbitrados por ato, 

observando-se o teto máximo e o regime de cumprimento constante na 

tabela OAB/MT, bem como de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

1- INTIME-SE o reeducando da designação da audiência;

2- Com base no art. 303 da CNGC, na tabela da OAB e nos atos 

processuais efetivamente praticados até o momento, FIXO os honorários 

advocatícios em 2 URH, que perfazem a quantia de R$ 1.793,01 (mil, 

setecentos e noventa e três reais e um centavo). EXPEÇA-SE a respectiva 

certidão de nomeação em nome do advogado Dr. LUIZ GABRIEL MARTINS, 

OAB/MT 24.343/O.

3- CIENTIFIQUE-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38699 Nr: 222-67.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Martins Fernandes, Luciano de Almeida 

Silva, Francisco Edivaldo Felix Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:15.464/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Felipe Teles Tourounoglou - OAB:OAB/MT 20738/B

 Processo nº. 222-67.2016.811.0052 – Código: 38699

Vistos etc.,

Considerando o julgamento do HC nº 143.426 pelo Supremo Tribunal 

Federal (ocorrido na data de 13/11/2018, certidão recebida via malote 

digital) que denegou a ordem e revogou a liminar anteriormente deferida 

pela liberdade provisória dos acusados, DECRETO A PRISÃO 

PREVENTIVA dos réus Enio Martins Fernandes e Luciano de Almeida Silva.

EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão em desfavor de Enio Martins 

Fernandes e de Luciano de Almeida Silva, o encaminhando à Comarca de 

Anápolis/GO e também a POLINTER de Goiás. Ademais, PROCEDA-SE com 

a inserção dos referidos mandados no Banco Nacional de Mandados de 

Prisão - BNMP.

 De tudo cumprido e certificado, dê-se VISTA dos autos ao Ministério 

Público para se manifestar quanto ao pedido de revogação de prisão 

preventiva de ref. 213.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55675 Nr: 3371-03.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 Processo nº 3371-03.2018.811.0052 – Código 55675

Vistos etc.,

RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de RICARDO ANTONIO DA SILVA, 

vulgo “Neném”, por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos 

requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das 

hipóteses do art. 395 do CPP.

Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o comum e o rito, o sumário.

Proceda-se com a CITAÇÃO do acusado, para responder à denúncia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na 

resposta, poderão arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de cinco, qualificando-se 

e requerendo sua intimação, quando necessário.

O acusado deverá ser advertido que, transcorrido o prazo acima, será 

decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que não 

será ouvido no processo, bem como não será intimado de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não for encontrado para intimações.

No ato da citação, deverá o Oficial de Justiça certificar, além do ato de 

ofício, se o réu possui condição financeira de se defender no processo.

 DETERMINO a Secretaria deste juízo a apresentação de informações de 

antecedentes do acusado fornecida pelo Sistema Apolo.

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação 

bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 51562 Nr: 932-19.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECM, Gilberto Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para manifestarem-se acerca do estudo 

social de referência 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54635 Nr: 2802-02.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPFM, MTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para manifestarem-se no prazo legal, 

acerca do estudo psicossocial de referência 28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39407 Nr: 545-72.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lopes Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5773 Nr: 191-33.2005.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales - 

OAB:11207-B/MT, Júlio Cezar Massam Nichols - OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40146 Nr: 865-25.2016.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nasdina Rodrigues de Souza, Poliana de Souza Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

À Secretaria da Vara para certificar se houve ou não pagamento 

referente ao Alvará Eletrônico expedido.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38243 Nr: 1247-52.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastiana Ribeiro da Silva, Willian Lopes da 

Silva, Filipe Mahik Ramos da Conceição Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O, Claudino Aleixo Júnior - OAB:OAB/MT 16.527, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº 1247-52.2015.811.0052 – Código 38243

Vistos etc.,

CUMPRA-SE o item “3” e “4” da decisão exarada à ref. 165.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 7356 Nr: 400-65.2006.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Fernandes Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 24821-O

 Processo nº 400-65.2006.811.0052 – Código 7356

Vistos etc.,

Em detida análise, considerando a cota Ministerial de fls. 457, CANCELO a 

sessão do Tribunal do Júri anteriormente aprazada.

Dê-se VISTA ao Ministério Público para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

indicar o endereço das testemunhas de acusação a serem ouvidas em 

plenário.

Após, tornem-me os autos CONCLUSOS para designação de nova sessão 

do Júri.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55675 Nr: 3371-03.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 Processo nº 3371-03.2018.811.0052 – Código 55675

Vistos etc.,

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 11) onde informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor(a) dativo(a), o(a) Dr(a). CHARLES 

DE PAULA ALMEIDA, OAB/MT n. 24735, para que atue como advogado(a) 

nesta ação, atento(a) ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente 

da OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE (o)a douto(a) causídico(a) para, em caso de aceitação do 

múnus, representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 
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resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34588 Nr: 1189-83.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldeide de Laia, Vera Lucia da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tessaline Luciana Higuchi 

Viegas dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 04 DE DEZEMBRO DE 

2018 ÀS 13H00MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33084 Nr: 100-25.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcia Tetzlaff Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos etc.,

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT-S/A, contra a sentença que 

condenou a embargante ao pagamento da importância de R$ 13.500,00 à 

parte autora (companheira/viúva) na proporção de 50% e 50% aos filhos 

do de cujus, fracionada em partes iguais.

Requer a Embargante que a condenação se limite apenas na cota parte 

devida à companheira do de cujus (50%), pois os herdeiros do de cujus 

não foram partes na presente ação.

Instada a se manifestar, a embargada concordou com o pagamento do 

valor de 50% da indenização destinados a parte autora.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos. Explico.

A controvérsia reside na existência de herdeiros da vítima a que alude a 

certidão de óbito (fl.22), que não figuram no polo ativo.

À época do óbito (20.03.2011) vigia a seguinte redação do art. 4º da Lei 

6.194/74 (redação da Lei 11.482/2007):

“Art. 4o A indenização no caso de morte será paga de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código 

Civil. (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007).”

E assim dispõe o artigo 792 do Código Civil:

 “Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por 

qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será 

pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos 

herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.”

A propósito, merece destaque:

“APELAÇÕES CÍVEIS. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA PARCIAL, CONDENANDO A SEGURADORA RÉ A PAGAR A 

AUTORA, CÔNJUGE DA VÍTMA, 50% DO VALOR TOTAL DA 

INDENIZÁVEL. INCONFORMISMO DAS PARTES QUE NÃO MERECE 

PROSPERAR. Ilegitimidade ativa afastada, porque, a despeito de ter 

afirmado a declarante do óbito ser companheira da vítima, não há provas 

nos autos. Presença do nexo causal, verificando-se do Registro de 

Ocorrência acostado os autos, que o cônjuge da autora foi vítima de 

acidente ocorrido em setembro de 2009, em razão do tombamento de 

caminhão pelo mesmo conduzindo, deixando esposa e um filho menor, 

conforme se verifica da certidão de óbito. Com efeito, e por expressa 

inteligência do artigo 3°, inciso I da lei supracitada o valor devida a título de 

seguro DPVAT, em caso de morte é de R$ 13,500. 00. Neste sentido, 

sendo a parte autora cônjuge da vítima, é a mesma beneficiária, devendo 

ser a esta paga a indenização na proporção de sua cota parte, já que, de 

acordo coma certidão de óbito, deixou o de cujus um filho menor. 

Aplicação do art. 4° da Lei 6.194/74, com redação da Lei 11.492/2007, 

vigente à época do sinistro. O valor do seguro DPVAT é devido por 

metade à pessoa sobrevivente, e o restante aos demais herdeiros, na 

forma do art. 792 do Código Civil. Precedentes desta Corte. A correção 

monetária deve incidir a partir do evento danoso e juros legais a partir da 

citação. Precedentes do E. STJ. Sentença escorreita. RECURSOS AOS 

QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO, NA FORMA DO ART. 557, CAPUT, DO 

CPC.” (DES. JACQUELINE MONTENEGRO – Julgamento: 

28/04/2015-DECIMA QUINTA CÂMARA CIVIL).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO.DPVAT.COBRANÇA DE 

INDENIZAÇÃO.SINISTRO OCORRIDO EM 11/11/2008.MORTE DO 

SEGURADO.SENTENÇA QUE, DETERMINA A RETIFICAÇÃO DO POLO 

PASSIVO DA DEMANDA PARA UQE DELE CONSTASSE TÃO SOMENTE A 

COMPANHEIRA DO SINISTRADO,JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA 

CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO EM SEU FAVOR DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA EM SUA INTEGRALIDADE.IRRESIGNAÇÃO DA RÉ.ACDENTE 

OCORRIDO QUANDO JÁ SE ENCONTRAVA EM VIGOR A LEI N° 

11.482/2007, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ARITOG 4° DA LEI N° 

6.194/74.VALOR INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER DIVIDO ENTRE A 

AUTORA E OS DEMAIS HERDEIROS DO SINISTRADO, UM DOS QUAIS É 

MENOR DE IDADE.DECISUM QUE SE ANULA DE OFÍCIO POSTO QUE 

FUNDAMENTADO EM DISPOSITIVO LEGAL REVOGADO.APELO 

PREJUDICADO.(0133474-11.2013.8.19.0001- Direito Previdenciário. 

DPVAT. Acidente de trânsito. Indenização por morte de 

companheiro/genitor. Seguro obrigatório. Sentença de procedência parcial. 

Afastados os pedidos de reparação dos danos morais e perdas e danos. 

(...) Demonstrado o direito dos autores ao seguro pleiteado. Provimento 

parcial do recurso para determinar a divisão da indenização entre a 

companheira e os quatros filhos do “de cujus”(...).(APELACAO 1ª Ementa. 

DES.NAGIB SLAIBI-Julgamento: 09/09/2015-SEXTA CÂMARA CIVEL).

Assim, verifico que a sentença não foi omissa e nem contraditória, pois 

deixou claro as proporções e frações devidas à parte autora 

(companheira) e aos herdeiros do de cujus, conforme determina o artigo 

4° da Lei 6.194/74 e artigo 792 do Código Civil.

Por todo exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e os REJEITO, 

mantendo na íntegra a sentença de fls. 118/124.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9691 Nr: 492-72.2008.811.0052

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcízio José Rossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Lúcio Pereira, Argil José Félix da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138, Juarez Cordeiro dos Santos - OAB:11107-A/MT

 Código: 9691

Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO DE OPOSIÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por Tracízio José Rossi em desfavor de Geraldo Lucio Pereira e 

Argil José Felix da Silva, todos qualificados nos autos.

À fl. 106, foi determinada a juntada do acordo extrajudicial e da sentença 

homologatório deste proferida nos autos dos embargos de terceiros (Cód. 

10048), em que figuram como embargante Tarcízio José Rossi e 

embargados Geraldo Lúcio Pereira e Argil José Feliz da Silva.

No acordo (fls.114/115), as partes requereram a extinção e arquivamento 

dos processos 2008/265 – Cód. 9691, 2008/208-Cód. 9539 e 

2008/341-Cód. 10048.

É O RELATO NECESSÁRIO. DECIDO.

Considerando o acordo extrajudicial firmado entre as partes, a sentença 
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homologatória e o pedido de extinção dos processos 2008/265 – Cód. 

9691, 2008/208-Cód. 9539 e 2008/341-Cód. 10048 (já arquivado), verifico 

que houve a perda superveniente do objeto destes autos.

Portanto, não há, pois, como prosseguir com a presente ação em virtude 

da perda do objeto, uma vez que as partes fizeram acordo extrajudicial 

com o objetivo de por fim ao litígio.

 Por todo exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Custas/despesas processuais e honorários advocatícios, se houver, na 

forma transigida.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I.C.

 ÀS PROVIDENCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14205 Nr: 867-68.2011.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados PCG-Brasil Multic

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronivaldo Gonçalves de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Romani Patussi - 

OAB:242085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 14205

Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronozados PCG-Brasil 

Multicarteira em desfavor de Ronivaldo Gonçalves de Aguiar, objetivando 

buscar e apreender o veiculo Fiat Adventure, 2009/2010,chasse 

9BD27844DA206186, placa EIJ 3370, cor prata.

A liminar foi deferida (fl.41), porém, não foi devidamente cumprida por 

inconsistência no endereço (fl.48).

Determinada a intimação, via DJE, da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão negativa (fl.52), esta deixou decorrer o prazo sem se 

manifestar (fl.53).

À fl.54 a parte autora foi intimada pessoalmente para se manifesta, e à fl. 

55 requereu a expedição de carta precatória com o objetivo de dar 

cumprimento a liminar deferida.

Intimada para proceder como recolhimento das custas da carta precatória, 

a parte autora não se manifestou (fls. 73 e 75).

Foi novamente determinada a intimação da parte autora, pessoalmente 

(fl.78) para se manifestar, e esta requereu a suspensão do feito por 180 

dias. Pleito deferido (fl. 81).

Fim do prazo (fl. 82) foi determinada a intimação da parte autora para dar 

andamento ao feito (fl.83), porém quedou-se inerte (fls. 85 e 88).

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a inércia da parte autora para dar andamento ao feito, 

embora tenha sido devidamente intimada (fl.84 e 87), nada mais resta a 

não ser a extinção da ação, nos termos do artigo 485, inciso III do Código 

de Processo Civil.

 Por todo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC.

 Sem condenação em custas/despesas processuais ou honorários 

advocatícios, tendo em vista que a parte requerida não foi citada.

REVOGO a liminar deferida nos autos (fl.41).

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32577 Nr: 1041-09.2013.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ZRdS, RRR, ARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS, JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Guizolf Adur - 

OAB:373-B RO, Denis Augusto Monteiro Lopes - OAB:2.433/RO

 Código: 32577

Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO DE GUARDA c.c COM TUTELA ANTECIPADA proposta 

por Zélia Rodrigues da Silva e Ronaldo Rosa Rodrigues em desfavor de 

Alcione Ramão da Silva e Joaquim Batista de Souza, todos devidamente 

qualificados, objetivando a guarda do adolescente A.R.de S.

No decorrer do feito, as parte entabularam acordo requerendo a 

desistência da ação, tendo em vista a mudança do quadro de vida da 

genitora do adolescente A.R.de S. (fls.195/196).

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a intimação do 

requerido Joaquim Batista de Souza, pois este apresentou contestação, 

conforme determina o artigo 485,§4º do CPC (fls. 122/128).

 Intimado, o requerido deixou decorrer o prazo sem se manifestar (fl.211).

O Ministério Público se manifestou favorável ao pedido de homologação do 

acordo e com a consequente extinção de feito (fls.214/215).

É O RELATÓRIO NECESSÁRIO. DECIDO.

Tendo em vista que o adolescente A.R.de S. foi entregue a sua genitora, 

pois hoje ela possui condições que dar toda a assistência necessária, 

bem como o acordo (fls. 195/196) entabulado entre as partes em que 

pugnam pela desistência da ação, a homologação do deste é medida de se 

impõe.

 Por todo exposto, com fundamento no inciso VIII do artigo 485 do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas/despesas processuais 

e honorários advocatícios arbitrados estes em 10%, nos termos do art. 85, 

§ 2°, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, pois é beneficiária da justiça 

gratuita.

Tendo em vista o trabalho desempenhado pela advogada dativa nomeada, 

RATIFICO o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), consoante 

fixado na nomeação de fl. 47.

EXPEÇA-SE a competente certidão de honorário a favor do d. advogado(a) 

nomeado(a).

Com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9539 Nr: 386-13.2008.811.0052

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Lúcio Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argil José Félix da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juarez Cordeiro dos Santos - 

OAB:11107-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 9539

Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c.c REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por Geraldo Lucio Pereira em 

desfavor de Argil José Felix da Silva, todos qualificados nos autos.

À fl. 94, foi determinada a juntada do acordo extrajudicial e da sentença 

homologatório deste proferida nos autos dos embargos de terceiros (Cód. 

10048), em que figuram como embargante Tarcízio José Rossi e 

embargados Geraldo Lúcio Pereira e Argil José Feliz da Silva.

No acordo (fls.101/102), as partes requereram a extinção e arquivamento 

dos processos 2008/265 – Cód. 9691, 2008/208-Cód. 9539 e 

2008/341-Cód. 10048.

É O RELATO NECESSÁRIO. DECIDO.

Considerando o acordo extrajudicial firmado entre as partes, a sentença 

homologatória e o pedido de extinção dos processos 2008/265 – Cód. 

9691, 2008/208-Cód. 9539 e 2008/341-Cód. 10048 (já arquivado), verifico 

que houve a perda superveniente do objeto destes autos.

Portanto, não há, pois, como prosseguir com a presente ação em virtude 

da perda do objeto, uma vez que as partes fizeram acordo extrajudicial 

com o objetivo de por fim ao litígio.

 Por todo exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 
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nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Custas/despesas processuais e honorários advocatícios, se houver, na 

forma transigida.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I.C.

 ÀS PROVIDENCIAS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44454 Nr: 4564-50.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Silvestre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Castro da Silva - 

OAB:OAB/MT 18.158

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o patrono do reeducando para manifestar-se acerca 

do cálculo de referência 111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46988 Nr: 2443-86.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Edilmarcia Cochoi do Nascimento, KCSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto de Souza Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos Ofícios juntados nas referências 67, 68 e 72.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54698 Nr: 2843-66.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alesson Wellinton Pinheiro Rosa, Wagleyson 

Inácio Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O, Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 24821-O

 Autos nº 2843-66.2018.811.0052 (Código: 54698)

Vistos etc.,

Em tempo, verifico a existência de erro material na r. decisão de ref. 69, 

uma vez quenão houve o recebimento da denúncia ofertada pelo Minisério 

Público em face de Alesson Wellinton Pinheiro Rosa e Wagleyson Inásio 

Santos.

 De pronto, consigno que tratando-se de erro material o Juízo está 

autorizado a proceder sua correção de ofício, dispensando assim a 

necessidade de embargos declaratórios.

Posto isso, reconheço o erro material na mencionada decisão, razão pela 

qual a CORRIJO, de modo que faço constar na referida:

 “Conforme se depreende dos autos, a denúncia preenche os requisitos 

estampados no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois dela consta a 

exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, bem 

assim a qualificação do acusado e a classificação do crime, estando 

ausentes as hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do mesmo Código.

 Doravante, cumpre observar que há justa causa para a ação penal, posto 

que a denúncia vem embasada em inquérito policial, onde foram colhidas 

provas da existência de fatos que constituem crimes em tese e indícios de 

autoria (fumus boni juris), a justificar o oferecimento da denúncia.

 Diante do exposto, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério 

Público, formulada contra ALESSON WELLINTON PINHEIRO ROSA e 

WAGLEYSON INÁSIO SANTOS, como incursos nas penas previstas nos 

artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

CITE-SE pessoalmente os acusados, nos termos do art. 56 da Lei 

11.343/2006.

COMUNIQUE-SE ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de 

origem o recebimento da denúncia, bem como a alimentação do banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC)”.

MANTENHO OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO RETRO, com a análise das 

defesas prévias e designação de audiência, nos moldes em que foram 

exarados.

Ademais, dê-se VISTA ao Ministério Público para se manifestar quanto ao 

pedido de revogação de prisão preventiva constante à ref. 92.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36429 Nr: 546-91.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lilian Silva de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio da Silva Almeida - 

OAB:OAB/MT 16358

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, primeira figura, art. 

109, inc. V combinado com o artigo 110, ambos do Código Penal e, ainda, 

em face do disposto no artigo 61 do Código de Processo Penal, 

considerando que o presente encontra-se PRESCRITO, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE ESTATAL em face de LILIAN SILVA DE MORAES, em razão 

de ter ocorrido a prescrição da pretensão executória.RECOLHA-SE o 

mandado de prisão expedido anteriormente e EXPEÇA-SE o competente 

contramandado em favor da reeducando LILIAN SILVA DE MORAES. 

Transitada em julgado esta SENTENÇA, o que deverá ser certificado pela 

Sr. Gestor Judiciário, procedam-se às baixas e anotações necessárias do 

presente feito e em seguida, ARQUIVEM-SE os autos.PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56490 Nr: 3801-52.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geison Fernandes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhessy Malone da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 56490 Vistos etc., (...) É O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, 

RECEBO a inicial, uma vez que aparentemente estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do CPC. DEFIRO os benefícios da 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, nos termos do artigo 99, do CPC, 

podendo ser revogado a qualquer tempo caso as alegações não sejam 

verdadeiras. Antes de deliberar, DÊ-SE vista ao Ministério Público para se 

manifestar. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13716 Nr: 378-31.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Oliveira Ferreira, JGF, SGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vantuir Gomes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 13716

Vistos etc.,

DEFIRO o pedido de fls. 93/94:

(1-) Se proceda com a consulta no sistema INFOJUD, requisitando o atual 

endereço da parte executada.

 (2-) Aportando aos autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

(3-) Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da consulta.

Após, façam-me conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-90.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WALLISON PAULO AMORIM MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOX CAPOTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000176-90.2018.8.11.0052 Valor da causa: 

R$ 22.858,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: WALLISON PAULO AMORIM MOURA, 

Endereço: Avenida dos Imigrantes, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 POLO PASSIVO: FOX CAPOTAS INDUSTRIA E COMERCIO 

EIRELI - ME, Endereço: AVENIDA ITABERAÍ, VILA JARDIM SÃO JUDAS 

TADEU, GOIÂNIA - GO - CEP: 74685-350 Senhor(a): POLO ATIVO: 

WALLISON PAULO AMORIM MOURA A presente carta tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

para se manifestar acerca da Carta Precatória, juntada ao Id. 16698603, 

no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

RIO BRANCO, 27 de novembro de 2018. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85624 Nr: 3752-71.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luizety da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Almeida Vital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º. 3752-71.2018.811.0032

 Código n.º 85624

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

Analisando detidamente os autos verifico que a petição inicial merece ser 

emendada, a fim de permitir o regular processamento da lide. A uma, 

porque não consta da peça prefacial a representação dos menores 

incapazes situados no polo ativo da demanda, bem assim a respectiva 

outorga de procuração quanto a estes, a ser rubricada também pelo 

representante legal respectivo; a duas, porque o Espólio não tem 

legitimidade para propor ação de perdas e danos, mas sim os seus 

herdeiros, conforme sedimentado entendimento do Colendo STJ:

"ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

ESTADO. BURACOS NA VIA

PÚBLICA. FALECIMENTO DE CONDUTOR DE MOTOCICLETA. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS SOFRIDOS PELOS HERDEIROS. ILEGITIMIDADE 

ATIVA DO ESPÓLIO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DIVERGÊNCIA 

NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O espólio não tem legitimidade ativa ad causam para pleitear 

indenização por danos morais sofridos pelos herdeiros em decorrência do 

óbito de seu genitor. Precedente: EREsp 1.292.983/AL, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 1º/8/2013, DJe 

12/8/2013. [...]" (STJ. AgRg no Resp 1396627/ES. Relator Min. HUMBERTO 

MARTINS, julgado em 19/11/2013).

Assim, intime-se a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias 

promover a emenda da petição inicial, sob pena de seu indeferimento e 

consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

 Cumpra-se.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 26 de novembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59309 Nr: 331-78.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivoney Nunes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Silo da Conceição Filho 

- OAB:18061

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta e de redesignação 

da solenidade outrora aprazada, notadamente em virtude da remoção 

deste magistrado para a Comarca de Rosário Oeste/MT, conforme Ato n.º 

182/2018-CMag, publicado em 12/03/2018, no DJe, designo nova 

assentada para o dia 18 de junho de 2019 às 14h15min.

Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se carta precatória para 

inquirição das testemunhas que, por ventura, residem em outras 

comarcas.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50217 Nr: 2196-78.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NDPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos intentada pela Defensoria 
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Pública do Estado, buscando proteger o interesse individual indisponível de 

WILLIAN CAMARGO PAIXÃO e WYNNE CAMARGO PAIXÃO, neste feito 

representados por sua genitora Neide Dias Pires de Camargo, em face de 

WASHINGTON MOURA DA PAIXÃO, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Em petição de fls. 26/268, informa a parte executada a quitação do débito.

Por sua vez, a parte Exequente, em manifestação de fls. 272/273, requer 

a extinção do feito ante o adimplemento da dívida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifica-se que a finalidade última do pleito é a satisfação do 

crédito alimentar existente em favor da parte Exequente, eis que não fora 

adimplida voluntariamente pela parte Executada.

Advindo aos autos informações fidedignas e ratificadas pela Defensora 

pública de que o débito fora satisfeito, constato que foram alcançadas as 

finalidades colimadas e preservados os interesses da parte Exequente.

Conclui-se, portanto, que a prestação jurisdicional fora efetivamente 

entregue, sendo despicienda a prática de outros atos processuais.

Ante o exposto, tendo em vista a comprovação do adimplemento integral 

realizada pelo executado da pensão alimentícia em atraso que sobreveio 

aos autos, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o processo, 

com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Por oportuno, quanto ao interesse da parte na prestação de contas, esta 

deve ser viabilizada por meio de ação judicial própria, razão pela qual 

INDEFIRO o pedido.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 26 de novembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63349 Nr: 1943-51.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lenir Anorfa de Sá Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença os cálculos apresentados 

pela parte exequente juntamente com a peça inaugural, para que surta 

seus efeitos jurídicos e legais, nos termos do art. 925, do CPC e JULGO 

EXTINTO o presente processo de execução, com fundamento no art. 924, 

III, do CPC. Com isto, proceda o Sr. Gestor às providências necessárias 

para que seja expedido o respectivo RPV/Precatório, a depender do valor, 

nos moldes do art. 100, da Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.Expeça-se Alvará.Deixo de condenar a parte 

executada ao pagamento de honorários, com fulcro no § 7°, do art.85, do 

CPC.Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências.Rosário Oeste/MT, 26 de 

novembro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56656 Nr: 1201-60.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Leonice Tavares de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DETERMINO a remessa dos autos ao setor de distribuição 

para fins de digitalização dos autos da ação originária da presente 

execução de sentença, devendo tramitar em apenso a presente 

execução. Depois de digitalizados os autos, intime-se o INSS para, 

querendo, opor embargos, no prazo legal de 30 (trinta) dias.Intimem-se as 

partes, cientificando-lhes que o processo em epígrafe passou a tramitar 

nesta comarca pela via digital (eletrônico), constando na intimação que as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, 

acerca do interesse de manterem pessoalmente a guarda de algum dos 

documentos originais.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Rosário Oeste/MT, 26 de novembro de 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 76899 Nr: 3487-06.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARACY MARIA DE FIGUEIREDO, GISELY MARIA 

REVELES DA CONCEICAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisely Maria Reveles da 

Conceição - OAB:8448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença os cálculos apresentados 

pela parte autora para que surta seus efeitos jurídicos e legais, nos 

termos do art. 925, do CPC e JULGO EXTINTO o presente processo de 

execução, com fundamento no art. 924, III, do CPC. Com isto, proceda o Sr. 

Gestor às providências necessárias para que seja expedido o respectivo 

RPV/Precatório, a depender do valor, nos moldes do art. 100, da 

Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Expeça-se Alvará.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Por fim, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63575 Nr: 2017-08.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pétala de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão executiva formulada nestes autos, o que 

faço com arrimo no art. 487, I do CPC c/c art. 100, § 8º da Constituição 

Federal.Condeno a parte exequente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, estes últimos que arbitro no importe de 10% (dez por cento) 

da pretensão econômica da causa, sem prejuízo de ser a parte exequente 

beneficiária da justiça gratuita.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Rosário 

Oeste/MT, 26 de novembro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63596 Nr: 2024-97.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonidio João da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, ACOLHO 

A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO apresentada pela parte executada e, por 

consectário, HOMOLOGO os cálculos apresentados à ref. 14.Inverto o 

ônus da sucumbência.Transitada em julgado a presente decisão, proceda 

o Sr. Gestor à imediata expedição do ofício requisitório (ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região.Liquidado o RPV, expeça-se, de plano, o 

respectivo alvará para levantamento dos valores.Após, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas necessárias.Intimem-se as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências.Rosário Oeste/MT, 26 de novembro de 2018.Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63578 Nr: 2020-60.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Ferreira da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, ACOLHO 

A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO apresentada pela parte executada e, por 

consectário, HOMOLOGO os cálculos apresentados à ref. 10.Inverto o 

ônus da sucumbência.Transitada em julgado a presente decisão, proceda 

o Sr. Gestor à imediata expedição do ofício requisitório (ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região.Liquidado o RPV, expeça-se, de plano, o 

respectivo alvará para levantamento dos valores.Após, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas necessárias.Intimem-se as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências.Rosário Oeste/MT, 26 de novembro de 2018.Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57980 Nr: 1925-64.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Clementina Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a divergência do teor da certidão de ref. 53 e da petição de ref. 60, 

intime-se a parte autora para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, 

se houve ou não a implantação do benefício

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62033 Nr: 1407-40.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Coelho Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença os cálculos apresentados 

pela parte exequente juntamente com a peça inaugural, para que surta 

seus efeitos jurídicos e legais, nos termos do art. 925, do CPC e JULGO 

EXTINTO o presente processo de execução, com fundamento no art. 924, 

III, do CPC. Com isto, proceda o Sr. Gestor às providências necessárias 

para que seja expedido o respectivo RPV/Precatório, a depender do valor, 

nos moldes do art. 100, da Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.Expeça-se Alvará.Deixo de condenar a parte 

executada ao pagamento de honorários, com fulcro no § 7°, do art.85, do 

CPC.Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências.Rosário Oeste/MT, 26 de 

novembro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 86394 Nr: 4156-25.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Teresinha Muller Wilmens

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO 

o pedido de antecipação da tutela, o que faço com arrimo no art. 300 do 

CPC. Ademais, infere-se dos presentes autos que o direito discutido 

reveste-se de natureza indisponível, cujo efeito processual mais evidente 

é a impossibilidade de autocomposição entre as partes litigantes, de molde 

a ser inaplicável o art. 334, do Código de Processo Civil.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83844 Nr: 2825-08.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Aparecido Sampaio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Lima do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 4.651

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO 

o pedido de revogação da prisão preventiva, o que faço pelos 

fundamentos alhures declinados, além daqueles já delineados na decisão 

que a decretou, tudo com fundamento no art. 312 e ss. do Código de 

Processo Penal.-DA DEFESA PRÉVIAA defesa preliminar acostada aos 

autos traz em seu bojo pedido de absolvição sumário do denunciado, 

sustentando a tese de atipicidade de condutas, com fulcro no art.397, 

inciso III, do Código de Processo Penal.Em que pese os argumentos da 

defesa, entendo que estes não merecem prosperar, haja vista que o 

recebimento da denúncia fundou-se em lastro probatório mínimo e idôneo a 

denotar a existência do fumus comissi delicti, com materialidade do crime 

presente através do caderno investigativo acostado aos autos, mediante 

boletim de ocorrência (fl.37), auto de avaliação indireta (fl.50), relatório 

policial (fl.53), termo de declarações (fl.45) e demais informações 

acostadas aos autos.Por seu turno, os indícios de autoria restaram 

evidenciados pelos depoimentos testemunhais, com relatos de que o 

denunciado teria subtraído mediante grave ameaça e violência exercida 

com arma de fogo objetos pertencentes a vítima, corrompendo, ainda, 

adolescente, na medida em que com ele praticou o delito de roubo 

majorado.Posto isto, entendo pertinente o prosseguimento da ação penal, 

uma vez que não se encontram presentes as hipóteses do artigo 395 do 

Código de Processo Penal. A tese trazida pela defesa se confunde com o 

próprio mérito da ação, sendo evidente que o exame do mérito dependerá 

da análise do conjunto probatório a ser carreado para os autos, com a 

garantia do devido processo legal. Portanto, rejeito a tese de defesa. 

Neste ínterim, não sendo hipótese de inépcia da denúncia ou 

reconhecimento da absolvição sumária do denunciado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de abril de 2019 às 

16h20min., [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 86176 Nr: 4048-93.2018.811.0032

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO FRANCO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONIR ALVES DIAS - 

OAB:13310, ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - OAB:18701/O

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO 

o pedido de revogação da prisão preventiva, o que faço pelos 

fundamentos alhures declinados, além daqueles já delineados na decisão 

que a decretou, tudo com fundamento no art. 312 e ss. do Código de 

Processo Penal.Ciência ao MPE.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Ciência ao MPE.Às 

providências.Rosário Oeste/MT, 26 de novembro de 2018.Ricardo Nicolino 

de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27247 Nr: 1797-83.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inacio Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.309, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, destaca-se, portanto, que o ente previdenciário extrapolou o 

prazo concedido, descumprindo de forma injustificada determinação 

judicial, não havendo, portanto, amparo legal que afaste a condenação da 
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autarquia federal neste caso.À evidência, por outro lado, não se pode 

perder de vista que, embora haja a boa-fé da parte autora, bem como a 

natureza alimentar do respectivo benefício, tais fatos não podem implicar 

no seu enriquecimento desmensurado, já que a implantação do benefício, 

embora intempestivo, fora alcançado e cumprido pelo INSS.À evidência, 

não se tem dúvidas de que aplicação de multa no caso em tela teve como 

escopo primordial compelir a parte requerida a satisfazer a obrigação 

frente à autora, buscando conferir efetividade ao provimento jurisdicional. 

No entanto, não se deve tratar as “astreintes” como um fim em si mesma, 

de modo que seu valor não pode ser analisado ao arrepio da lei, ou seja, 

de forma desarrazoada, quando em alguns casos chega até a ultrapassar 

o valor atribuído à obrigação principal.Desta feita, sabendo-se que o valor 

da multa diária deve atender aos princípios da equidade e razoabilidade, 

evitando tornar-se fonte de enriquecimento sem causa, CONDENO o INSS 

ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte autora, a título de 

“astreintes”. Determino que o Sr. Gestor proceda à imediata expedição de 

novo ofício requisitório (Requisição de Pequeno Valor) ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região. Em seguida, Expeça-se ALVARÁ para 

levantamento do valor depositado, certificando nos autos.Após, 

remetam-se ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84685 Nr: 3249-50.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Santyago Alves Espessoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APVS - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO 

VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:OAB/MT 8477 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, verifico que a alegação de 

hipossuficiência não se coaduna com os sinais de riqueza demonstrados 

pela parte autora, uma vez que a mesma adquiriu veículo de elevado valor, 

bem assim contraiu seguro de considerável montante, demonstrando 

assim ser capaz de suportar as custas processuais, razão pela qual 

INDEFIRO o pedido de Gratuidade e DETERMINO à parte autora que 

emende a petição incial no prazo de 15 (quinze) dias, recolhendo as 

custas devidas, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57408 Nr: 1596-52.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Figueiredo de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:OAB/MT 

7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, ACOLHO 

A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO apresentada pela parte executada e, por 

consectário, HOMOLOGO os cálculos apresentados à ref. 21.Inverto o 

ônus da sucumbência.Transitada em julgado a presente decisão, proceda 

o Sr. Gestor à imediata expedição do ofício requisitório (ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região.Liquidado o RPV, expeça-se, de plano, o 

respectivo alvará para levantamento dos valores.Após, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas necessárias.Intimem-se as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências.Rosário Oeste/MT, 26 de novembro de 2018.Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84044 Nr: 2931-67.2018.811.0032

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E.A Bornholdt EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, certifique a Secretaria a tempestividade dos presentes 

embargos. Estando tempestivos, desde já os recebo para discussão.

Intime-se a parte embargada para manifestar em 15 (quinze) dias, 

conforme artigo 920, I, do Código de Processo Civil.

 Por fim, constatado o interesse da parte Embargante quanto a realização 

de audiência de conciliação, deverá a parte Embargada, no prazo 

supramencionado, se manifestar acerca do interesse pela designação de 

conciliação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84350 Nr: 3072-86.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVALDO SOARES DE OLIVEIRA, Geraldo Dias 

Santos, JOAO DARCI DE LIMA, ROBSON SANTOS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Rosario Oeste-MT. Rep. 

Pelo Sr. Prefeito Municipal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO OULICES DE 

OLIVEIRA - OAB:12561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, RECEBO a petição inicial e sua respectiva emenda, uma vez 

que preenchidos os requisitos legais.

DEFIRO o benefício da Gratuidade de Justiça.

CITE a parte requerida para comparecer à audiência de conciliação a ser 

desiganda conforme pauta do Conciliador.

Frustrada a tentativa de conciliação, iniciar-se-á o prazo para 

apresentaçaõ da defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 86360 Nr: 4136-34.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário José de Souza Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Citem-se o(s) executado(s) para que, no prazo de três (03) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida, acrescida de custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa.

O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá 

ser expedido em duas (02) vias, a primeira com o propósito de promover a 

citação e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e 

depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal de três (03) dias.

Citados o(s) executado(s), o Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Para o cumprimento do mandado por Oficial de Justiça, verifique-se o 

disposto no art. 212, do CPC.
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Caso não haja pagamento no prazo legal, voltem-me os autos conclusos 

para demais deliberações.

Cite-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58270 Nr: 2119-64.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Otacilia Marques Abreu Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença os cálculos apresentados 

pela parte exequente, às fls. 19/20, para que surta seus efeitos jurídicos e 

legais, nos termos do art. 925, do CPC e JULGO EXTINTO o presente 

processo de execução, com fundamento no art. 924, III, do CPC. Com isto, 

proceda o Sr. Gestor às providências necessárias para que seja expedido 

o respectivo RPV/Precatório, a depender do valor, nos moldes do art. 100, 

da Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Expeça-se Alvará.Deixo de condenar a parte executada ao 

pagamento de honorários, com fulcro no § 7°, do art.85, do CPC.Após, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.Intimem-se 

as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências.Rosário Oeste/MT, 26 de novembro de 2018.Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 86366 Nr: 4139-86.2018.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Manoel de Almeida Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA, proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em 

face de ADRIANO MANOEL DE ALMEIDA MARTINS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de 

Processo Civil, estando, ainda, em conformidade com a determinação 

posta nos artigos 320 e 700, ambos do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial.

Expeça-se o mandado de citação para cumprimento do pagamento, com o 

prazo de 15 dias, nos termos pedido na inicial (art. 701, CPC), anotando-se 

nesse mandado, que, caso o réu cumpra com a obrigação, ficará isento 

de custas (CPC, art. 701, §1º).

Conste, ainda, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, 

não havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 2º, CPC).

Cite-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58269 Nr: 2118-79.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ana do Nascimento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença os cálculos apresentados 

pela parte exequente, às fls. 19/20, para que surta seus efeitos jurídicos e 

legais, nos termos do art. 925, do CPC e JULGO EXTINTO o presente 

processo de execução, com fundamento no art. 924, III, do CPC. Com isto, 

proceda o Sr. Gestor às providências necessárias para que seja expedido 

o respectivo RPV/Precatório, a depender do valor, nos moldes do art. 100, 

da Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Expeça-se Alvará.Deixo de condenar a parte executada ao 

pagamento de honorários, com fulcro no § 7°, do art.85, do CPC.Após, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.Intimem-se 

as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências.Rosário Oeste/MT, 26 de novembro de 2018.Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15595 Nr: 1044-05.2005.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Manoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:OAB/MT 7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane T. Campanelli Ohara - 

Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1378646

 Certifico que no momento em que ia salvar requisição no sistema E-prec, 

da parte autora, não foi possível pois o mesmo consta com situação 

irregular na Receita Federal do Brasil, conforme fl. 191.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-80.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA REGINA ZANATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerida/recorrida, a fim de que apresente contrarrazões ao referido 

recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-19.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - MT0009022A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Recursos Inominados foram interpostos no prazo legal. 

Assim, nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes recorridas 

(reclamante e reclamado), a fim de que apresentem contrarrazões aos 

referidos recursos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-65.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

IMBELINA DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora/recorrida, 

a fim de que apresente contrarrazões ao referido recurso, no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70378 Nr: 1562-14.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOUZA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Costa Parrião - 

OAB:13944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária, proposta por Maria Souza de Barros em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, visando à concessão 

de aposentadoria por idade na qualidade de trabalhador(a) rural.

 Inexistindo alegação do Réu de vício, quer da relação processual, quer do 

procedimento, nem da inexistência das condições da ação, bem como pela 

regularidade do processo sob todos esses aspectos, declaro-o saneado.

Fixo como ponto controvertido da presente demanda o preenchimento pela 

parte Autora dos requisitos necessários à obtenção do benefício, quais 

sejam, comprovação de exercício da atividade rural e a qualidade de 

segurado(a) especial.

Desse modo, considerando-se a necessidade de comprovação das 

referidas condições, determino a produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal.

DESIGNO a data de 21/02/2019 às 13h30min, para a realização de 

audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas, independentemente de intimação.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do CPC/2015.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86371 Nr: 951-22.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVONEI RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, UNIÂO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela.Tratando-se 

de direito de natureza indisponível, e considerando o teor do Ofício 

Circular n°003/GPG/PEG/2016, subscrito pelo Procurador-Geral do Estado 

de Mato Grosso, deixo de designar audiência de conciliação, nos termos 

do artigo 334, §4°, inciso II, do CPC.CITE-SE o Requerido para querendo, 

contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil).Decorrido o 

prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do 

a r t .  3 4 8  e  s e g u i n t e s  d o  C P C . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intime-se.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74339 Nr: 1792-22.2015.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCI DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVARISTO DA SILVA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kilza Giusti Galeski - 

OAB:8660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUIS NAAMAN KHOURI 

FILHO - OAB:11635

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

07/02/2019, às 15h00min.

Intimem-se as partes, por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do NCPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72017 Nr: 635-14.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA DUARTE DE AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - 

OAB:17209-A

 Vistos etc.

Ref. 65: DEFIRO o pedido aventado.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE o necessário à vinculação/liberação dos valores depositados 

na conta indicada.

Em seguida, nada mais sendo requerido, certificado o trânsito em julgado, 

cumpridas todas as deliberações constantes nos autos e nada tendo sido 

requerido pelas partes, ARQUIVEM-SE, COM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78240 Nr: 1580-64.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ARLESSON MARINHO, DMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES BAENA 

CASTILLO - OAB:13691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROXÂNIA VILELA AVALLONE 

PIRES - OAB:18947/B

 Vistos etc.

Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes a 

especificar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, justificando-as com objetividade, pena de indeferimento.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78163 Nr: 1554-66.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEO MATANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER FINANCIAMENTOS, AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leila Maria de Almeida - 

OAB:9235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 
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Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT

 Vistos etc.

CUMPRA-SE na íntegra a decisão de ref. 38.

Por conseguinte, DEFIRO a inclusão do Banco Bradesco S/A, no polo 

passivo da lide, CITE-O, via correio, no endereço indicado.

Outrossim, PROCEDA-SE nova tentativa de citação da empresa Requerida 

Santander Financiamentos, no endereço declinado em ref. 46, via correio.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88753 Nr: 1956-79.2018.811.0053

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS COUTO DA SILVA, TELMA CENIRA 

COUTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA PADILHA DA SILVA, JOÃO RIBEIRO DA 

SIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tayane Couto da Silva Pasetto - 

OAB:18.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conforme determinação legal (CPC, art. 291), toda causa terá valor.

Desta feita, INTIME-SE a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

adequar sua peça aos moldes legais, bem como, no mesmo prazo, 

proceda ao pagamento das custas e taxas processuais.

O silêncio ensejá a extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83978 Nr: 2225-55.2017.811.0053

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELINO RAMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO RAMOS DOS SANTOS, MARINEIDE 

RITA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o narrado à Ref: 34, DETERMINO a busca e apreensão dos 

documentos do interditado em posse do Sr. Paulino Ramos dos Santos.

Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como mandado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79850 Nr: 343-58.2017.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO 10 LIMITADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:21445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença por quantia certa contra a Fazenda 

Pública, porquanto figura no polo passivo o Município de Santo Antônio do 

Leverger, desta feita deve se dar com base no art. 534 do CPC/2015.

Assim, nos termos do art. 535 e incisos do CPC/2015, intime-se a Fazenda 

Pública para impugnar a execução em 30 (trinta) dias.

 Se não houver impugnação, expeça-se o necessário para a requisição de 

pagamento de pequeno valor – RPV ou precatório, conforme o caso, nos 

termos do art. 535 § 3º, inciso I e II, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88698 Nr: 1928-14.2018.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTÁVIO RIBEIRO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORACI OCLESIO CARVALHO FERREIRA, 

DANIELE CRISTINA RODRIGUES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de reintegração de posse com pedido de tutela movida 

por Otávio Ribeiro Chaves em face de Oraci Oclesio Carvalho Ferreira e 

Daniele Cristina Rodrigues Batista, todos qualificados nos autos, ao 

argumento, em síntese, que é proprietário e possuidor do imóvel descrito 

na exordial desde meados e que o requerido teria esbulhado o imóvel na 

data de 01.08.2018.

A inicial veio acompanhada com os documentos pessoais do autor, 

documento de compra e venda e sua escritura, bem como quitação do 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana.

No que tange ao pedido de tutela provisória, entendo necessária a 

designação de audiência de justificação, sobretudo para que advenham 

aos autos melhores elementos para apreciar o pedido liminar formulado, 

uma vez que as alegações contidas na petição inicial e os documentos 

juntados não se mostram suficientes para formação de juízo de convicção 

quanto à posse, demonstrando tão somente eventual direito de 

propriedade.

Assim, designo audiência de justificação para o dia 29 de novembro de 

2018 às 13h30min.

 Às testemunhas do autor deverão comparecer independentemente de 

intimação.

Intime-se o autor por meio do seu patrono (DJE).

 Considerando que o requerente não forneceu o local que os requeridos 

para citação, CABERÁ ao próprio autor fornecer meios para a citação da 

parte requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80052 Nr: 450-05.2017.811.0053

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BHDR, LFSDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 

SOUSA - OAB:15.284/MT, MARCELA FLORÊNCIA CAMARGO - 

OAB:22054/O, Marcos Douglas Wanderley Taxis da Silva - 

OAB:16533/MT

 Vistos etc.

1. Ante o teor da certidão de Ref: 26, DEFIRO o pedido do comandante da 

PM.

Fica revogada a decisão de Ref: 24 tão somente no que toca a prestação 

de serviços no batalhão da PM.

2. Dê-se vista ao MPE para manfestação, quanto ao menor Luiz Felipe de 

Castro Lameu e quanto ao novo local de prestação de serviços à 

comunidade do menor Bruno Herculano Rezende.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88132 Nr: 1682-18.2018.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO MESSIAS DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gilberto dias carolina - 

OAB:49.007/GO

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

DEVOLVO a presente missiva a sua comarca de origem, eis que 
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devidamente cumprida.

Às providências.”

Nada mais havendo a consignar, por mim, (Gabriel Feil Zanon – Assessor 

de Gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68331 Nr: 256-10.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cite-se a requerida mediante Aviso de Recebimento (AR), conforme art. 

247 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74517 Nr: 1893-59.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERENIR FRANCISCA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO 

LEVERGER, ENGESAN-CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

07/02/2019, às 14h30min.

Intimem-se as partes, por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88694 Nr: 1925-59.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Não obstante as razões delineadas pela parte autora, entendo que esta 

não faz jus a benesse da justiça gratuita, ante a ausência de 

comprovação da sua insuficiência financeira.

Isto porque, indiferente a afirmação da parte na inicial de que não está em 

condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de 

sua família, posto que os benefícios da assistência judiciária não devem 

ser concedidos de forma generalizada, é preciso que os requerentes 

demonstrem ser efet ivamente desprovidos de recursos 

econômico-financeiros.

Além disso, os valores envolvidos no negocio jurídico relatado na inicial, 

não são de pouca monta, o que torna imprecisa a afirmação de 

hipossuficiência.

Ademais, o Colendo STJ possui entendimento de que a presunção do art. 

99, § 3º do CPC é relativa, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA CASSADA PELO TRIBUNAL A QUO. 

IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. 

O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de 

hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício 

da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida 

comprovação.2. O Tribunal local cassou o pedido de assistência judiciária 

gratuita em razão de a recorrente não comprovar a sua insuficiência 

financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo 

fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 

7 do STJ.3. Recurso Especial não conhecido.”(REsp 1655357/RJ, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, 

DJe 25/04/2017).

 Assim, INDEFIRO a justiça gratuita requerida pela parte autora.

Intime-se a requerente, por meio dos seus patronos (DJE) para, no prazo 

de 10 (dez) dias, demonstrar nos autos o pagamento das custas e taxas 

processuais, sob pena de extinção do feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83591 Nr: 2040-17.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CECILIO DA SILVA, CLARA ANTÔNIA DE 

ARRUDA E SILVA, RONALDO BENEDITO DA SILVA ALMEIDA, PEDRO DE 

AMORIM PAES DA ROSA, FRANCELINO DIAS DE OLIVEIRA, JOÃO SILVA, 

NILSON GOMES DA SILVA, NILZETE GOMES DA SILVA MORAIS, NILZA 

GOMES DA SILVA FONTES, OSVALDITA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CITE-SE o Município de Santo Antônio de Leverger/MT, na pessoa do 

Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal para, querendo, 

apresentar CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

 Com a contestação, vista à parte Requerente para manifestação, dentro 

do prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, retornem conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87779 Nr: 1529-82.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCPDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, MILENA BARBOZA BORTOLOTO - 

OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELEN DIANI LIMA SILVA - 

OAB:23041

 Vistos etc.

 Diante do pedido de alteração de guarda formulada pelo Reconvinte, 

OFICIE-SE o Assistente Social do Juízo para que elabore estudo social 

junto aos litigantes e o(a) menor, no prazo de 30 (trinta) dias.

Aportando aos autos o referido estudo, conceda-se nova vista dos autos 

ao Ministério Público.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79947 Nr: 392-02.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:357020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.
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1. Defiro a juntada da carta de preposto do autor;

2. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a juntada de carta de 

proposto da parte requerida.

3. Suspendo o processo pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Às providências.”

Nada mais havendo a consignar, por mim, (Gabriel Feil Zanon – Assessor 

de Gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88014 Nr: 1624-15.2018.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA MIRIAN CITELI DIAS, JOSÉ RENATO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO DA ROCHA FRADE, RICARDO ALVES 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anédio Aparecido Tosta - 

OAB:4855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

DEVOLVO a presente missiva a sua comarca de origem, eis que 

devidamente cumprida.

Às providências.”

Nada mais havendo a consignar, por mim, (Gabriel Feil Zanon – Assessor 

de Gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80096 Nr: 471-78.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RIBEIRO TORRES, CARLOS 

EDUARDO NUNES DE MAMA, DILMA ALCÂNTARA BRAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Souza Soligo - 

OAB:16.314 - MS, Ana Claudia Aparecida Lisboa - OAB:9558, Fabiana 

Orrlandi Eduardo - OAB:9522, Roberto Soligo - OAB:2464-B MS, 

RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

1. Ref: 20: não há falar em nulidade processual, tendo em vista que a 

parte apresentou sua defesa no Tribunal de Justiça. Não houve 

comprovação do prejuízo (pas de nullité sans grief).

Assim, mantenho esta solenidade.

2. Ademais, considerando que o requerido Antônio e seu advogado foram 

intimados (o requerido à Ref: 21 e o advogado pelo DJE nº 10345, de 

25/09/2018 e publicado no dia 26/09/2018), NOMEIO a Defensoria Pública 

Estadual para assistir o requerido nesta audiência.

3. DEFIRO o pedido de dispensa do réu Carlos Eduardo Nunes de Mama 

(Ref: 16).

4. Em atenção aos princípios da ampla defesa e contraditório, DEFIRO o 

pedido do acusado Antônio para a realização das oitivas das testemunhas 

arroladas à Ref: 20.

5. Ante a notícia do falecimento da testemunha Patrícia, DETERMINO o 

cancelamento da missiva expedida nos autos para a comarca de 

Cuiabá/MT.

6. EXPEÇA-SE carta precatória para a comarca de Campo Grande/MS para 

a realização das oitivas de Araney Pereira Perrupato, Luiz Antonio de 

Oliveira e Neidson Andrade Lopes (endereços à Ref: 1, PDF – fls. 

359/360) e do interrogatório de Carlos Eduardo Nunes de Mama.

7. Defiro o pedido de substituição de testemunhas formulado pela defesa 

da ré Dilma.

8. ABRA-SE vista dos autos ao MPE para manifestação, conforme 

requerido.

Após, com a manifestação ministerial, VOLTEM-ME os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.”

Nada mais havendo a consignar, por mim, (Gabriel Feil Zanon – Assessor 

de Gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83804 Nr: 2132-92.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDA MARIA DA SILVA, ROSENDO ALVES DA 

SILVA NETO, MEYRE APARECIDA FONSECA DE SOUZA, EVALDO 

CATARINO DA FONSECA, VALDEVIRA GOMES RODRIGUES, JANAINA 

PATRICIA DE ARRUDA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o autor para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso da 

parte requerida.

Após, remetam-se os autos ao E. TJMT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88896 Nr: 2002-68.2018.811.0053

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSB, LCRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, MILENA BARBOZA BORTOLOTO - 

OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Homologação de Acordo Extrajudicial de Divorcio, Partilha, 

Guarda, Alimentos e Visitas entabulado entre Leidiane Sousa Batista 

Rodrigues e Luiz Carlos Rodrigues Magalhães, envolvendo a menor 

Leisiane Souza Rodrigues

Contudo, previamente à análise do acordo, colha-se o parecer ministerial.

Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98 c/c art. 99, § 

3º, CPC).

 Cumpra-se.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88904 Nr: 2008-75.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX ABREU, KRA, MARCOS AURELIO DE 

ABREU, SILVANA ROSA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY AMARAL DE ANDRADE - 

OAB:24017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Não obstante as razões delineadas pela parte autora, entendo que esta 

não faz jus a benesse da justiça gratuita, ante a ausência de 

comprovação da sua insuficiência financeira.

Isto porque, pouco importa a afirmação da parte na inicial de que não está 

em condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e 

de sua família, posto que os benefícios da assistência judiciária não 

devem ser concedidos de forma generalizada, é preciso que os 

requerentes demonstrem ser efetivamente desprovidos de recursos 

econômico-financeiros.

Ademais, o Colendo STJ possui entendimento de que a presunção do art. 

99, § 3º do CPC é relativa, senão vejamos:

 PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CASSADA PELO 

TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é 
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relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo 

requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, 

pelo magistrado, da devida comprovação.2. O Tribunal local cassou o 

pedido de assistência judiciária gratuita em razão de a recorrente não 

comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento 

requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à 

espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ.3. Recurso Especial não 

conhecido.(REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017).

 Assim, INDEFIRO a justiça gratuita requerida pela parte autora.

Intime-se a requerente, por meio dos seus patronos (DJE) para, no prazo 

de 10 (dez) dias, demonstrar nos autos o pagamento das custas e taxas 

processuais, sob pena de extinção do feito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 77430 Nr: 1289-64.2016.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BENEDITO GONCALVES NETO, 

ROSEMARY PINTO DE A. GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AMADIO FERNANDES 

LIMA - OAB:4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Aparecido de Souza 

- OAB:5.332-A/MT, Joe Ortiz Arantes - OAB:1166-A, MARCO 

ANTONIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR - OAB:10369/MT

 Vistos etc.

Ref. 73: DETERMINO a INTIMAÇÃO do arrematante para, no prazo de 10 

(dez) dias, realizar o pagamento da comissão do leiloeiro (R$ 2.457,00) ou 

comprovar que o fez, a fim dar a conclusão ao referido procedimento.

 Efetuado o pagamento, EXPEÇA-SE Carta de Arrematação ou Entrega ao 

Arrematante, nos termos do art. 903, §3º do CPC.

Outrossim, DETERMINO a transferência do valor da arrematação 

depositado em juízo à ref. 72, para a conta do Juízo Deprecante, noticiada 

em ref. 77.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88836 Nr: 1992-24.2018.811.0053

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F D DE MOURA EIRELI ME, FABRICIO DIAS DE 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cite-se a parte devedora por Aviso de Recebimento para, no prazo de 

cinco (05) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais (art. 8º da LEF) 

ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º, III da 

mesma Lei).

 Não pago o débito nem garantida a execução a penhora poderá recair em 

qualquer bem do(a) executado(a), devendo o termo ou auto de penhora 

conter, também a avaliação dos bens penhorados, sendo esta efetuada 

por quem o lavrar (arts. 10 e 13 LEF).

Recaindo a penhora sobre bem imóvel, proceda-se na forma do art. 842 

do CPC.

O(a) executado(a) poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 

trinta (30) dias (art. 16 LEF).

Não havendo oferecimento de embargos, ou, caso sejam rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: a) Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão” e b) Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a trinta (30) dias, nem inferior 

a dez (10) dias (art. 22, § 1º da LEF).

Para pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em dez por cento 

(10%) sobre o valor da causa, com base no art. 20, § 4º do CPC.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88905 Nr: 2009-60.2018.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHWINGEL E SCHWINGEL LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Não obstante as razões delineadas pela parte autora, entendo que esta 

não faz jus a benesse da justiça gratuita, ante a ausência de 

comprovação da sua insuficiência financeira.

Isto porque, pouco importa a afirmação da parte na inicial de que não está 

em condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e 

de sua família, posto que os benefícios da assistência judiciária não 

devem ser concedidos de forma generalizada, é preciso que os 

requerentes demonstrem ser efetivamente desprovidos de recursos 

econômico-financeiros.

Ademais, o Colendo STJ possui entendimento de que a presunção do art. 

99, § 3º do CPC é relativa, senão vejamos:

 PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CASSADA PELO 

TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é 

relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo 

requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, 

pelo magistrado, da devida comprovação.2. O Tribunal local cassou o 

pedido de assistência judiciária gratuita em razão de a recorrente não 

comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento 

requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à 

espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ.3. Recurso Especial não 

conhecido.(REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017).

 Assim, INDEFIRO a justiça gratuita requerida pela parte autora.

Intime-se a requerente, por meio dos seus patronos (DJE) para, no prazo 

de 10 (dez) dias, demonstrar nos autos o pagamento das custas e taxas 

processuais, sob pena de extinção do feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88227 Nr: 1717-75.2018.811.0053

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO PEREIRA FONTES MAIA, GRETCHEN 

PINHEIRO DE ARRUDA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - OAB:11447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando tratar-se não mais de homologação de transação 

extrajudicial, mas sim, de pretensão resistida, DETERMINO a alteração do 

tipo da Ação para Divórcio Litigioso.

INTIME-SE a parte Autora para, querendo, impugnar a contestação e 

documentos acostados pela Requerida (ref. 06), no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85404 Nr: 538-09.2018.811.0053

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH BATISTA NASCIMENTO DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX NASCIMENTO DE REZENDE - 

OAB:16826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes a 

especificar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, justificando-as com objetividade, pena de indeferimento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82140 Nr: 1357-77.2017.811.0053

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDRIELE CASSIANA DA SILVA, MUCIO MONTEZUMA 

PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de ref. 21. EXPEÇA-SE o necessário à intimação da 

empresa em que trabalha o Requerido, para que, a partir do recebimento 

deste, promova a retenção na folha de pagamento do Requerido de 60% 

(sessenta por cento) do salário mínimo vigente, a título de pagamento das 

verbas alimentícias, bem assim deposite-o na conta bancária informada 

pela parte Requerente.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82613 Nr: 1577-75.2017.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA - ME, ELVIS 

OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, EDILSON LIRA MILHOMEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO CARROCIA - 

OAB:21968/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Ante a inércia da Fazenda Pública municipal, DETERMINO a expedição 

de RPV em favor da exequente.

2. INDEFIRO o pedido de honorários advocatícios, eis que incabíveis, à luz 

da interpretação do art. 85, § 7º c.c art. 910, § 3º, ambos do CPC.

3. Defiro o pedido do causídico da parte autora para pagamento dos seus 

honorários contratuais, nos termos do art. 22, § 4º da lei 8.906/94.

Assim, expeçam-se os respectivos RPV’s da parte autora e seu 

causídico, devendo ser realizada a dedução da quantia a ser recebida 

pelo patrono da autora (honorários contratuais).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68889 Nr: 675-30.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO MARQUES DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR HUMBERTO ALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lilian Vanessa Mendonça 

Pagliarini - OAB:8400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar Moreira Silva 

Junior - OAB:9.709

 Vistos etc.

Embora citado por edital, entendo, por prudência, necessária a expedição 

de ofício para a OAB/MT para que informe os endereços do requerido.

Assim, OFICIE-SE a OAB/MT para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

encaminhe a este Juízo os endereços do requerido (profissional e 

residencial) que possuir em seus cadastros.

Tal medida se mostra escorreita à luz dos ditames constitucionais da 

ampla defesa e contraditório.

Cumpra-se. COM EXTRAMA URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82645 Nr: 1599-36.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAR, AAC, APAC, FDAC, EAC, SBAC, SRAC, 

ACAC, LDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - 

OAB:9274/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Fixo a quantia de 02 (duas) URH's em prol da advogada dativa.

Expeça-se o necessário.

2. Aguarde-se a citação dos requeridos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83051 Nr: 1779-52.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - 

OAB:9274/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Fixo a quantia de 02 (duas) URH's em prol da advogada dativa.

Expeça-se o necessário.

2. Certifique-se quanto a eventual apresentação de contestação.

3. Nomeio a DPE para assistir a parte autora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86169 Nr: 853-37.2018.811.0053

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO DO NASCIMENTO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADA S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, 

BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Medida Cautelar Antecedente ajuizada por Fabio do 

Nascimento Filho em desfavor da Banco BMG S/A, Banco Bonsucesso 

S/A, Banco do Brasil S/A, Banco Daycoval S/A e Banco Panamericano 

S/A, para que sejam apresentados os documentos referentes ao contrato 

que autoriza os descontos na folha de pagamento.

Alega a parte autora que necessita de tais documentos a fim de embasar 

a ação principal.

Foi determinada a apresentação de procuração e documentos pessoas, o 

que foi cumprido.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando a argumentação e os documentos apresentados, bem como 

a notificação extrajudicial das Requeridas, tendo esta permanecida inerte, 

e por serem os documentos de interesse da parte autora, DEFIRO a 

medida liminar e determino que as Requeridas exibam nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, todos os documentos solicitados pela autora 
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referentes a contratos que autorizam desconto em folha de pagamento..

 Intime-se e cite-se a parte Requerida, nos termos do art. 397 e seguintes, 

do Código de Processo Civil, para, no prazo de 05 (cinco) dias, exibir os 

documentos ou apresentar impugnação.

 Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79244 Nr: 103-69.2017.811.0053

 AÇÃO: Auto de Apreensão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERSIO OLIVEIRA LANDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN PETERSON DE 

CAMARGO - OAB:18102

 Vistos etc.

Foi proferida decisão determinando o trancamento do InquéritoPolicial 

oriundo da prisão flagrancial destes autos, motivo pelo qual se infere a 

perda de objeto desta ação, sendo mister seu arquivamento.

No mais, proceda-se o necessário para vinculação e liberação dos 

valores recolhidos a título de fiança.

Cumpra-se.

Ciência ao MPE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82902 Nr: 1686-89.2017.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU OLINDO RICHTER, NOELY RICHTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o pedido expresso do autor (Ref: 24), DEVOLVA-SE a missiva à sua 

comarca de origem.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88864 Nr: 1995-76.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO JUNIOR DE CASTRO COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20732/A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Assim, INTIME-SE que o autor para adequar o valor da causa de 

acordo com o entendimento narrado, bem como para que comprove o 

pagamento das respectivas custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pena de extinção do processo sem resolução de mérito (CPC, art. 

321, parágrafo único).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84998 Nr: 347-61.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEY DA COSTA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RIBEIRO TORRES, MUNICÍPIO DE 

BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Chagas 

Ribeiro - OAB:7026/MT, RITA DE CASSIA DE SOUZA BARROS ZAGO - 

OAB:19352/O

 Intimação da parte autora, por meio do seu causídico, para que, no prazo 

legal, apresentar impugnação à contestação proferida nos autos, ref: 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72735 Nr: 997-16.2015.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON JUNIOR SARDINHA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestação acerca da certidão do Oficial 

de Justiça, ref: 33.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75261 Nr: 294-51.2016.811.0053

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO DE QUEIROZ NETO, ADYR MOTTA 

RIBEIRO PINTO, MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO, MUNICÍPIO DE 

SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMARIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELI BRITZIUS - 

OAB:19138

 Vistos etc.

MANIFESTE-SE a parte requerente em termos de prosseguimento, no 

prazo de 10 (dez) dias, inclusive indicando provas que, porventura, queira 

produzir.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75261 Nr: 294-51.2016.811.0053

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO DE QUEIROZ NETO, ADYR MOTTA 

RIBEIRO PINTO, MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO, MUNICÍPIO DE 

SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMARIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELI BRITZIUS - 

OAB:19138

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, DEFIRO o pedido liminar 

deduzido por José Ricardo de Mello, para MANTER os efeitos das 

prenotações apontadas nos protocolos de nº. 11533 e 12490, junto ao CRI 

de Santo Antônio de Leverger, enquanto tramita a presente ação até sua 

solução final.EXPEÇA-SE o necessário à intimação do CRI local.CITEM-SE 

as partes requeridas indicadas, para apresentação de defesa que 

entender cabível, pena de revelia.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84505 Nr: 164-90.2018.811.0053

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR VEIGA MONERÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DE LARA PINTO, ERLITA FERREIRA 

DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIANY MAZZER MARQUES 

SILVA - OAB:18064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Freire Alves - 

OAB:12952

 Vistos etc.

1. Ref: 37: Indefiro o pedido de intempestividade formulado pelo autor, vez 

que o requerido é assistido juridicamente pelo Estado.

 O requerido era assistido por advogado dativo (dada a ausência da 

Defensoria Pública à época), e, a partir do momento da instalação do 

núcleo de assistência do referido órgão, o advogado dativo deixou de 

prosseguir no feito, conforme determinado em portaria expedida por este 

Juízo.

Assim, não se fala em intempestividade, vez que o requerido não pode 

sofrer de um ônus que não deu causa.

2. Ante o labor prestado, FIXO, a título de honorários advocatícios, a 

quantia de 03 (três) URH's em prol da advogada dativa nomeada nos 

autos.

Expeça-se a respectiva certidão.

3. No mais, DESIGNO audiência de instrução para o dia 20 de fevereiro de 

2019, às 13h30min.

A parte autora deverá comparecer com suas próprias testemunhas (CPC, 

art. 455). Já as testemunhas da parte requerida, por ser patrocinado pela 

DPE, deverão ser intimadas por oficial de justiça.

Intimem-se, o autor por meio do seu patrono (DJE), e o requerido 

pessoalmente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88933 Nr: 2032-06.2018.811.0053

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSANILDO VILALVA DA MATA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Rosa de Souza - 

OAB:15779

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cite-se o devedor por Aviso de Recebimento para, no prazo de cinco (05) 

dias, pagar a dívida com os acréscimos legais (art. 8º da LEF) ou garantir 

a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º, III da mesma 

Lei).

 Não pago o débito nem garantida a execução a penhora poderá recair em 

qualquer bem do(a) executado(a), devendo o termo ou auto de penhora 

conter, também a avaliação dos bens penhorados, sendo esta efetuada 

por quem o lavrar (arts. 10 e 13 LEF).

Recaindo a penhora sobre bem imóvel, proceda-se na forma do art. 842 

do CPC.

O(a) executado(a) poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 

trinta (30) dias (art. 16 LEF).

Não havendo oferecimento de embargos, ou, caso sejam rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: a) Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão” e b) Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a trinta (30) dias, nem inferior 

a dez (10) dias (art. 22, § 1º da LEF).

Para pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em dez por cento 

(10%) sobre o valor da causa, com base no art. 80 do CPC.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71247 Nr: 204-77.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi - Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT

 Intimação da parte requerida, por meio do seu causídico, para que, no 

prazo legal, apresente às contrarrazões ao recurso de apelação 

interposta pelo requerente.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-27.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO BENTO MACIEL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 27 de 

novembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-53.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA AUXILIADORA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO Numero 

do Processo: 1000629-53.2016.8.11.0053 REQUERENTE: SUZANA 

AUXILIADORA DA CRUZ REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. INTIME-SE 

o executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, 

no prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do 

art. 523, § 1º do CPC. Às providencias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-20.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco IBI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000185-20.2016.8.11.0053. REQUERENTE: ADILSON PEREIRA 

DE SOUZA REQUERIDO: BANCO IBI S/A Vistos etc. INTIME-SE o executado 

a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no prazo de 

quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º 

do CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 29 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum
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Decisão

Procedimento Administrativo nº 3632-07.2018.811.0039 – Cód. 92236

Espécie: pedido de Licença Prêmio

Requerente: José Antonio Furlaneto

Requerido: Este Juízo

Vistos etc...

Considerando o que determina o artigo 30, § 1º, do Regimento Interno do 

Tribunal de Justiça.

Considerando os termos do Provimento n.º 018/2017/CM, de 06/06/2007 e 

Portaria 651/2007/DGTJ, de 23/07/2007, que delega a competência das 

Diretorias dos Fóruns em conhecer e julgar os processos que versam 

sobre requerimentos formulados por servidores da 1ª e 2ª Instância;

Diante do acima exposto e por mais que dos autos consta, DEFIRO ao 

requerente José Antonio Furlaneto, 03 (três) meses de licença prêmio 

referente ao 5º quinquênio decorrido no período de 12/11/2013 a 

12/11/2018, conforme o artigo 109, da Lei Complementar n.º 04, de 

15/10/1990, ficando a critério da administração determinar o período 

oportuno em que a referida licença poderá ser usufruída;

Intime-se o requerente e informe ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Cumpra-se e após, observadas as formalidades legais arquive-se os 

autos.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito e Diretora do Foro

 

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86542 Nr: 939-50.2018.811.0039

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON DE ARRUDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEAN DOUGLAS APARECIDO 

VIEIRA COLARINO - OAB:22608/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a baixa definitiva, arquivando-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57823 Nr: 2003-37.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA BORGES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90205 Nr: 2764-29.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMDSM, KDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO DA SILVA RAMOS - 

OAB:23771/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA AUTORA, PARA MANIFETAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 12276 Nr: 23-36.2006.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE CRISTINA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR MAIA - OAB:24319/O, 

FRANCIELLY APARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, MIRIAN 

COSTA CARDOSO - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Os presentes autos demandam análise aprofundada, de modo que serão 

analisados em prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias, cujo plano de 

trabalho será elaborado no termo de correição, consoante art. 21, inciso 

V, da CNGC/TJMT.

Finalizada a correição, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 18099 Nr: 1285-50.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDISON MORAES COELHO - 

OAB:19353, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1285-50.2008.811.0039

CÓDIGO 18099

Vistos.

 Mantenho a decisão agravada em seus fundamentos e determino que se 

aguarde o julgamento do agravo nos autos.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 23 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54465 Nr: 2224-54.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA ORTIZ XAVIER, VICTOR APARECIDO ORTIZ 

XAVIER, JAIZEBER ORTIZ DA SILVA, ANTONIO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611 - MS

 AUTOS Nº. 2224-54.2013.811.0039.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 969 de 1025



CÓDIGO Nº. 54465.

Vistos.

O embargante opôs embargos de declaração em folhas nº. 144/147, 

contra a decisão de folha nº. 140/141, aduzindo, em síntese, haver 

omissão e contradição no citado comando judicial.

 É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55282 Nr: 397-71.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBIA DE OLIVEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 397-71.2014.811.0039

CÓDIGO 55282

Vistos.

Em detida análise dos autos, constata-se que diante do teor v. acórdão 

promulgada, foram cumpridas todas as determinações e logo após 

certificados o trânsito em julgado, sem interposição de recurso.

Desta maneira, não havendo quaisquer circunstâncias a serem ainda 

discutidas, DETERMINO a remessa ao arquivo definitivo, com as devidas 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54172 Nr: 1940-46.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO FRANCISCO DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:OAB/MT 21370-O, MARCELO LUIZ 

PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 AUTOS Nº 1940-46.2013.811.0039.

CÓDIGO 54172.

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ALDO FRANCISCO 

DOURADO em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.

 Às folhas nº 173/174 cálculo realizado pela contadora deste juízo.

O requerente manifestou pela homologação do cálculo e o requerido 

discordou da homologação do cálculo (folhas nº 175 e 176-verso).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que foi realizado o cálculo pela contadora 

deste Juízo, conforme as fls. nº 173/174, devidamente em cumprimento de 

sentença, no valor de R$ 154.330,69 (cento e cinquenta e quatro mil 

trezentos e trinta reais e sessenta e nove centavos) referente às verbas 

pretéritas e R$ 15.269,16 (quinze mil e duzentos e sessenta e nove reais 

e dezesseis centavos) referente aos honorários advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo pela contadora deste Juízo, 

conforme as fls. 173/174, devidamente em cumprimento de sentença, no 

valor de R$ 154.330,69 (cento e cinquenta e quatro mil trezentos e trinta 

reais e sessenta e nove centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 

15.269,16 (quinze mil e duzentos e sessenta e nove reais e dezesseis 

centavos) referente aos honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53877 Nr: 1647-76.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE DE REZENDE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1647-76.2013.811.0039

CÓDIGO 53877

Vistos.

Cumpra-se conforme determinado em fl. 128.

 Às providências. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15323 Nr: 1038-06.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELSON VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, LAUDISON MORAES COELHO - 

OAB:19353, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves - 

OAB:PROCURADOR

 Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para sanar a omissão da sentença de folha 

nº. 141/141-verso:“(...)Condeno a parte autora em custas processuais, 

entretanto, suspendo os efeitos da condenação em cinco anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, conforme os termos do 

artigo 98, §3º do Código Processo Civil.”.No mais, permanece inalterada a 

sentença vergastada.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 22 de novembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 970 de 1025



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15516 Nr: 1248-57.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA REZENDE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - OAB:24919, 

DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - OAB:MT 20694, JEANA 

VALERIA MENDES ALVES - OAB:20.246, LAUDISON MORAES COELHO 

- OAB:19353/O, NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - OAB:13630/MT, 

TAMIRES RODRIGUES PERIN - OAB:25293/O, VALERIA APARECIDA 

SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1248-57.2007.811.0039

CÓDIGO 15516

Vistos.

Defiro pleito retro.

 Às providências. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17839 Nr: 1024-85.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA ROSSIGNOLO VENDRAMEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1024-85.2008.811.0039

CÓDIGO 17839

Vistos.

Não havendo quaisquer circunstâncias a serem ainda discutidas, 

devolvam os autos ao arquivamento, com as devidas baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56609 Nr: 1417-97.2014.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE BURIOLO VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA APARECIDA SOLDA 

DE LIMA - OAB:9495

 Autos nº. 1417-97.2014.811.0039

Código nº. 56609

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 16202 Nr: 1907-66.2007.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDEMO ZOCAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1907-66.2007.811.0039

CÓDIGO 16202

Vistos.

Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizado por GILDEMO ZOCAL 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Competente Alvará Eletrônico de autorização de fls. 181.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo a Autarquia adimplida a obrigação, bem como acostado nos 

autos competente alvará de pagamento (fls. 181), a extinção do feito é 

medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado e, não havendo mais pendências, certifique-se e 

arquive-se com as anotações e baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17121 Nr: 325-94.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO BOSCATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 325-94.2008.811.0039

CÓDIGO 17121

Vistos.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Deste modo aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento carreado 

aos autos.

Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15515 Nr: 1247-72.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA REZENDE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - OAB:MT 

20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1247-72.2007.811.0039

CÓDIGO 15515

Vistos.

 Considerando os fatos alegados no petitório de fls. 154, declaro a 

suspensão desta execução pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do Art. 

922, do Código de Processo Civil.

Remetem-se os autos ao arquivo provisório (devendo ser lançado no 
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presente feito o andamento 81) pelo prazo de 01(um) ano, sendo que 

após o fim de tal prazo intime-se a parte autora para requerer o que 

entender de direito em 30 (trinta) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 21 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23803 Nr: 1430-38.2010.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1430-38.2010.811.0039

CÓDIGO 23803

Vistos.

Ciência as partes do retorno dos autos da Instancia Superior, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19975 Nr: 143-74.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÍSIO RICO ANTONIASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, 

GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 AUTOS Nº. 143-74.2009.811.0039.

CÓDIGO Nº. 19975.

Vistos.

Defiro o pleito em folha nº. 206.

Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50130 Nr: 1916-86.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCILIA FLORES MARIANO MOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS ALVES ARAÚJO - 

OAB:PROCURADOR FED.

 AUTOS Nº 1916-86.2011.811.0039

CÓDIGO 50130

Vistos.

Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizado por ERCILIA FLORES 

MARIANO MOLINA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

Competente Alvará Eletrônico de autorização de fls. 194.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo a Autarquia adimplida a obrigação, bem como acostado nos 

autos competente alvará de pagamento (fls. 194), a extinção do feito é 

medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado e, não havendo mais pendências, certifique-se e 

arquive-se com as anotações e baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 1679 Nr: 249-85.1999.811.0039

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN COSTA CARDOSO - 

OAB:6.361

 AUTOS Nº 1999/2167

CÓDIGO 1679

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS, ajuizada pelo FERNANDINA NERIS SOARES em face de 

VALDECIR SOARES, devidamente qualificados nos autos.

Distribuído os autos no dia 24/06/1999.

Intimação da parte autora para dar o devido prosseguimento do feito (fl. 

77).

Decurso do prazo, haja vista a parte autora não ter manifestado (fl. 80).

É o relato do necessário.

 Decido.

Em face do exposto, com espeque no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários sucumbenciais, contudo suspendo 

sua exigibilidade, nos termos da Lei Estadual n°. 7.603/01.

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 21 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25790 Nr: 1408-43.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI LUIZA DE OLIVEIRA LUZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:OAB/MT 8.969-B, JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:MT 8.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1408-43.2011.811.0039

CÓDIGO 25790

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por VALDOMIRO 

PINHEIRO – de cujus em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS.

 Cálculo atualizado, conforme apresentado pela Autarquia às fls. 144.

Manifestação favorável ao cálculo apresentado, pela parte requerente (fl. 
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153).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a Autarquia Ré apresentou o cálculo às 

fls. 144. Nota-se, ainda, que a parte autora manifestou-se favorável com 

os cálculos apresentados, no valor de R$ 14.467,83 (quatorze mil, 

quatrocentos e sessenta e sete reais e, oitenta e três centavos) referente 

às verbas pretéritas, R$ 1.371,56 (um mil, trezentos e setenta e um reais 

e, cinquenta e seis centavos) referentes aos honorários advocatícios.

 Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela Autarquia Ré deve ser 

o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado, no valor R$ 

14.467,83 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e, oitenta e 

três centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 1.371,56 (um mil, 

trezentos e setenta e um reais e, cinquenta e seis centavos) referentes 

aos honorários advocatícios.

 Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20016 Nr: 187-93.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA MACHADO ORLANDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 187-93.2009.811.0039

CÓDIGO 20016

Vistos.

Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizado por SEBASTIANA 

MACHADO ORLANDO DO CARMO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Competente Alvará Eletrônico de autorização de fls. 262.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo a Autarquia adimplida a obrigação, bem como acostado nos 

autos competente alvará de pagamento (fls. 262), a extinção do feito é 

medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado e, não havendo mais pendências, certifique-se e 

arquive-se com as anotações e baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 13396 Nr: 1110-27.2006.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUCARE GESTÃO DE EDUCAÇÃO LTDA - 

FACULDADE DE QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA TATIANA NUNES - Proc. 

do Estado/MT - OAB:MT 10329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR WILLAR CORREIA - 

OAB:OAB/GO 12.312, DEONÍSIO JOSÉ LAURENTI - OAB:SP-96814, 

EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA FABRINI - OAB:6.896 OAB-MT, 

FRANCIELLY APARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, 

GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO - OAB:OAB/GO 

49185, HUGO LEONARDO ZAPONI TEIXEIRA - OAB:OAB/DF 33899, 

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - OAB:13565/MT

 AUTOS 1110-27.2006.811.0039

CÓDIGO 13396

Vistos.

Defiro o pleito retro fls. 435-v, após o transcurso do prazo intime-se a 

parte exequente para continuidade do feito.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 12692 Nr: 426-05.2006.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARQUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, NEULA DE FÁTIMA MIRANDA - OAB:6553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 426-05.2006.811.0039

CÓDIGO 12692

Vistos.

Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizado por MARIA MARQUES 

VIEIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

Competente Alvará Eletrônico de autorização de fls. 220.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo a Autarquia adimplida a obrigação, bem como acostado nos 

autos competente alvará de pagamento (fls. 220), a extinção do feito é 

medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado e, não havendo mais pendências, certifique-se e 

arquive-se com as anotações e baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 13055 Nr: 758-69.2006.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA FERREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 21464/0, 

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 758-69.2006.811.0039.

Código nº. 13055.

Vistos.

DEFIRO a suspensão do processo por 06 (seis) meses, conforme 

requerido.

Após, vistas a parte autora para manifestação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de novembro de 2018.
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Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23964 Nr: 1591-48.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIELLY COSTA DOS SANTOS, TANIELLY COSTA 

DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO COSTA, JOSÉ CIPRIANO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS BEZERRA DOS SANTOS, 

LUZIMAR CIPRIANO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1591-48.2010.811.0039.

Código nº. 23964

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS, ajuizada pela Defensoria Pública do 

Mato Grosso agindo na tutela de interesse de TATIELLY COSTA DOS 

SANTOS E TÂNIELLY COSTA DOS SANTOS, representados por seus 

avós maternos JOSÉ CIPRIANO FILHO E MARIA DO SOCORRO COSTA, em 

desfavor de JOSÉ CARLOS BEZERRA DOS SANTOS E LUZIMAR 

CIPRIANO COSTA, todos devidamente qualificados.

Juntou documentos em folhas nº. 13/17.

Distribuído os autos no dia 25/10/2010.

Após cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado pela 

Defensoria Pública, visto que não manifestaram mais a respeito de 

prosseguir com a ação, consoante as fls. Retro que os requerentes 

apesar de devidamente intimados permaneceram ausentes até a presente 

data.

 Ante o petitório, Homologo a desistência e Julgo Extinto o presente feito 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI, 

do Código de Processo Civil.

Isento a requerente ao pagamento de custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 14 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51730 Nr: 1631-59.2012.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INIVALDO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE TEREZA LOPES MERIZIO, HUGO 

LOPES MERÍZIO, AMAURI NAZARO PINHEIRO, AMAURI DE PAULA 

NAZARO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:MT-8278

 Código 51730

Vistos.

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, conforme arts. 513, 

§2°, I e 523 ambos do CPC; para pagar o débito consoante a exordial, no 

prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50900 Nr: 766-36.2012.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA APARECIDA MADANES CHAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 766-36.2012.811.0039

CÓDIGO 50900

Vistos.

Em detida análise dos autos, constata-se que diante do teor v. acórdão 

promulgado, foram cumpridas todas as determinações e, logo, após, 

certificado o trânsito em julgado, sem interposição de recurso.

Desta maneira, não havendo quaisquer circunstâncias a serem ainda 

discutidas, DETERMINO o arquivamento dos autos, com as devidas baixas 

e anotações necessárias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56597 Nr: 1408-38.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. L. PÁS & CIA. LTDA. ME, EGBERTO LÚCIO PAS, 

DIORACI PÁS, TRINIDAD NAVARRO PÁS, ILMARA NUNES BATISTA PAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA ALESSANDRA 

FERREIRA - OAB:18996/O, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12208-A

 Autos nº. 1408-38.2014.811.0039.

Código nº. 56597.

Vistos.

DETERMINO a intimação da parte requerente para que se manifeste quanto 

a juntada dos extratos bancários em folhas nº 257/264, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intima-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51576 Nr: 1470-49.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMBERTO FRIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1470-49.2012.811.0039.

CÓDIGO 51576.

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por UMBERTO FRIAS em 

desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

 Às folhas 135/136 cálculo realizado pela contadora deste juízo.

O requerente manifestou pela homologação do cálculo e o requerido 

discordou da homologação do cálculo (folhas nº 137 e 138-verso).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 974 de 1025



Analisando os autos nota-se que foi realizado o cálculo pela contadora 

deste Juízo, conforme as fls. 135/136, devidamente em cumprimento de 

sentença, no valor de R$ 30.582,17 (trinta mil quinhentos e oitenta e dois 

reais e dezessete centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 596,15 

(quinhentos e noventa e seis reais e quinze centavos) referente aos 

honorários advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo pela contadora deste Juízo, 

conforme as fls. 135/136, devidamente em cumprimento de sentença, no 

valor de R$ 30.582,17 (trinta mil quinhentos e oitenta e dois reais e 

dezessete centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 596,15 

(quinhentos e noventa e seis reais e quinze centavos) referente aos 

honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 21 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24927 Nr: 546-72.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA DA SILVA LEITE SOUTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta toada, JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação ao cálculo 

da autora. Ante o exposto, tendo em vista que os cálculos apresentados 

pela autora estão em consonância com o acórdão prolatado nos 

presentes autos, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela requerente às 

fls. 127/128, no valor de R$ 41.180,60 (quarenta e um mil, cento e oitenta 

reais e sessenta centavos) referente às verbas pretéritas, e R$ 2.364,14 

(dois mil trezentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos) 

referente aos honorários advocatícios, totalizando o valor de R$ 43.544,74 

(quarenta e três mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e 

quatro centavos).Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que 

se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV 

(Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo 

crédito.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário.São 

José dos Quatro Marcos-MT, 14 de novembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17893 Nr: 1083-73.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ARAGÃO, TAÍS CAROLINA DA SILVA 

ARAGÃO, PAULA CRISTINA DA SILVA ARAGÃO, VÍTOR WILLIAN DA 

SILVA ARAGÃO, ALEXANDRE DA SILVA ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELSON JUNIOR BOLLOTTI - 

OAB:PROC- FEDERAL

 AUTOS Nº 1083-73.2008.811.0039

CÓDIGO 17893

Vistos.

Considerando que fora interposto recurso de apelação, determino que 

sejam intimados os apelados para oferecerem contrarrazões ao recurso 

nos termos do art. 1.009, §1º, CPC.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 12276 Nr: 23-36.2006.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE CRISTINA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR MAIA - OAB:24319/O, 

FRANCIELLY APARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, MIRIAN 

COSTA CARDOSO - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 2006/11.

CÓDIGO 12276.

Vistos.

Considerando a juntada de embargos com efeitos infringentes de fls. 

86/94, DETERMINO a intimação da parte requerida para se manifestar 

neste feito no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 31 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 7263 Nr: 88-36.2003.811.0039

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALDENOR ALVES RICARTE, FRANCILEIDE DE LIMA 

RICARTE, CDDPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ALVES RICARTE, CLEIDE DA 

PENHA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 2003/1.

CÓDIGO Nº. 7263.

Vistos.

DETERMINO a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

processual para que se manifeste quanto a certidão em folha n° 74, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 31 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56199 Nr: 1114-83.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE MENDES DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 AUTOS Nº 1114-83.2014.811.0039

CÓDIGO Nº. 56199.
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Vistos.

Conforme certidão de fl. 143 sem interposição de recurso nos autos, 

DETERMINO o arquivamento dos autos, com as devidas baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT 31 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 16919 Nr: 114-58.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES PEDROSO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:MT 18777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:37840

 AUTOS Nº 114-58.2008.811.0039

CÓDIGO 16919

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Maria das Dores 

Pedroso Lopes em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS.

 Às fls. 215/216 cálculo apresentado pelo requerente.

Às fls. 228 e 239v, o INSS não manifestou discordância dos cálculos 

apresentados pela autora.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

 Analisando os autos, observo que a autora, conforme a fls. 215/216, 

manifestou pelo pagamento integral de todo o período indevidamente 

cessado e apresentou devidamente os cálculos. Nota-se que pela 

manifestação de ref. 228 e 239v, o INSS não manifestou desfavorável ao 

calculo apresentado pela autora, no valor de R$ 13.603,20 (treze mil, 

seiscentos e três reais e vinte centavos) referente às parcelas do período 

em que o benefício permaneceu indevidamente cessado.

Assim, desnecessária se torna nova intimação para manifestação acerca 

dos cálculos, tendo em vista que o benefício foi cessado há mais de dois 

anos sem decisão judicial determinando sua cessação, para evitar 

morosidade e pela duração razoável do processo. Assim, o cálculo 

apresentado pela parte requerente deve ser o adotado, razão pela qual o 

HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela autora às fls. 

215/216, no valor de R$ 13.603,20 (treze mil, seiscentos e três reais e 

vinte centavos) referente às parcelas do período em que o beneficio 

permaneceu indevidamente cessado.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 30 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 13504 Nr: 1221-11.2006.811.0039

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO BARRETO DE LUCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRELINA MARIA PEREIRA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - OAB:0, LETICIA RODRIGUES ALVES DE PINHO - OAB:2346899

 AUTOS N. 1221-11.2006.811.0039

CÓDIGO 13504

Vistos.

Intime-se a autora para que comprove sua hipossuficiência de recursos 

nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil, ou para que recolha as devidas custas processuais em 15 

(quinze) dias.

Se recolhidas as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório 

distribuidor.

No mais, intime-se a Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, 

em nome de seu representante legal, para que manifeste acerca dos 

cálculos apresentados pelo inventariante em manifestação de fls. 147.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 30 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 11354 Nr: 756-36.2005.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO LEONARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS ALVES DA CRUZ - 

OAB:5059/MT, WALTER SAES JÚNIOR - OAB:MT 7392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GONÇALO ADÃO DE ARRUDA 

SANTOS - OAB:16.472

 Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para sanar a contradição da sentença de 

folha nº. 471/471-verso:“(...)Oficie o cartório de registro de imóveis da 

comarca de Cáceres-MT, para que proceda com a restrição judicial do 

bem constante na matrícula nº 22.303, bem como informe este juízo a 

situação jurídica atual do imóvel em questão cujo objetivo é de evitar 

prejuízo a terceiros, no prazo de 30 (trinta) dias.”.No mais, permanece 

inalterada a sentença vergastada, após, intime-se a requerida para 

comprovar o cumprimento na integra da r.  decisão 

proferida.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de 

outubro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17820 Nr: 987-58.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO HENRIQUE DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIELLE AUREA MORIS - 

OAB:PROCURADORA

 AUTOS Nº. 987-58.2008.811.0039.

CÓDIGO Nº. 17820.

Vistos.

O embargante opôs embargos de declaração em referência a decisão de 

folha 168, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado comando 

judicial.

 É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da decisão embargada se revela 

despicienda, pois trata-se de uma tentavia frustrada de receber os 

valores concedido a parte autora em face da tutela antecipada que não 

obteve seu êxito, uma vez que já foi rejeitado conforme sentença de fl. 

168.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 
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embargado, tal como foi lançado.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17503 Nr: 668-90.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para sanar a sentença de fl. 194 no que toca 

à multa diária e os honorários advocatícios dos embargos à execução e, 

DETEMINO que ambos os requisitórios sejam encaminhados para o 

Tribunal Federal da 1ª Região.Cumpra-se.Expeça-se o necessário.São 

José dos Quatro Marcos/MT, 29 de outubro de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22647 Nr: 267-23.2010.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO SAMUELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA RICARTE - OAB:MT 

4411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA BARACCHINI CURY - 

OAB:161326

 Autos nº. 267-23.2010.811.0039

Código nº. 22647

Vistos.

Intime-se o exequente pessoalmente para promover o devido andamento 

do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, conforme o 

disposto no art. 580, caput, da CNGC/MT, tendo em vista que o presente 

feito tramita há quase 8 (oito) anos, não se admitindo o infindável deslinde 

do feito.

 Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou suspensão, 

serão os autos extintos, conforme disposto no artigo 580, §2º, da 

CNGC/MT, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir demandas 

infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte exequente em 

se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de moroso ao 

Judiciário.

 Certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências.

P. R. I. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23486 Nr: 1111-70.2010.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOMAR ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A e 7657-B, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1111-70.2010.811.0039.

Código nº. 23486.

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO S/A, em desfavor do CLEOMAR ANTONIO DOS SANTOS e, 

visando a quitação do débito alimentar em atraso.

Entrementes, em folhas nº. 99, as partes entabularam acordo, requerendo, 

por fim, sua homologação e extinção do feito.

 É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerida entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo (folhas nº. 99), não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo em folhas nº. 99 dos autos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, declaro 

EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.

 Considerando que em consulta através do sistema RENAJUD não foi 

possível encontrar o veículo a que se refere os autos em fls. 49, oficie-se 

o DETRAN-MT para que proceda com o DESBLOQUEIO JUDICIAL do 

veículo de fls. 49.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 30 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54852 Nr: 40-91.2014.811.0039

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IURI SEROR CUIABANO - 

OAB:10838 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDISON MORAES COELHO - 

OAB:19353, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 Autos nº. 40-91.2014.811.0039.

Código nº. 54852.

Vistos.

Defiro pleito retro, considerando que foi demostrada a hipossuficiência da 

parte autora, assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, bem como 

deferido a gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do CPC.

Desta feita, suspenda-se a cobrança expedida em nome da parte autora, 

remetendo os autos ao arquivo definitivo com as baixas e anotações de 

estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55330 Nr: 435-83.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO LONGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A
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 Autos nº. 435-83.2014.811.0039.

Código nº. 55330.

Vistos.

DETERMINO a intimação da parte requerente para que se manifeste quanto 

a certidão em folha nº 229, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intima-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56146 Nr: 1072-34.2014.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOMAR ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A

 AUTOS Nº 1072-34.2014.811.0039

CÓDIGO 56146

Vistos.

Cumpra-se na íntegra o despacho proferido no feito em apenso.

 Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56717 Nr: 1505-38.2014.811.0039

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VPDO, EDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, 

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA 

SABIONI LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença nos 

termos do artigo 354 do citado diploma legal.Preclusas as vias recursais, 

arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de 

estilo.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de 

outubro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57863 Nr: 2028-50.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA DE ARAÚJO PINTO, VALTER LUIZ DE 

ARAÚJO DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FRANCISCO DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO Nº. 57863.

Vistos.

Tendo em vista a certidão em referencia nº 92, proceda-se Sr. Gestor com 

a juntada das informações necessárias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 18 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 8521 Nr: 64-71.2004.811.0039

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOT, EPDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:MT - 2515 - A, WAGNER RICCI DA SILVA - OAB:MT 21379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2004/62

CÓDIGO Nº. 8521.

Vistos.

Consoante à juntada de fl. 62/63 do patrono do requerente requerendo o 

arquivamento dos autos por não haver quaisquer circunstâncias a serem 

ainda discutidas, DETERMINO o arquivamento dos autos, com as devidas 

baixas e anotações necessárias.

No mais, defiro pleito requerido pelo advogado dativo, expeça-se ofício de 

certidão no valor de 1 URH.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT 05 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 80193 Nr: 2404-31.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FAZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado por MARIA APARECIDA FAZAN.Outrossim, expeça-se 

ofício requisitando os honorários periciais fixados em R$ 600,00 

(seiscentos reais), junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato 

Grosso, 1ª Região, nos moldes do anexo I da Resolução nº 305/2014, do 

Conselho da Justiça Federal. Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos 

posto que o valor da condenação não ultrapassa 1.000 (mil) 

salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, CPC.Publique-se.Intime-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 07 de novembro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21201 Nr: 1387-38.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GISELI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, JOSÉ PAULO DE ASSUNÇÃO - OAB:12.060 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS E REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110285 Nr: 2233-20.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER VIANA JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300-B

 Vistos em Mutirão Carcerário.

Baseado na Resolução Conjunta nº. 01 de 29 de setembro de 2009 – 

CNJ.CNMP, levando em conta os princípios constitucionais da liberdade e 

dignidade da pessoa humana, com a finalidade de revisão de permanência 

dos motivos ensejadores da segregação cautelar, passo a reexaminar a 

manutenção da custódia.

No caso em tela, vislumbro que não houve alteração do contexto fático 

dos autos que enseje a revogação da prisão preventiva do acusado.

Dessa forma, presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código 

de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do réu CLABER VIANA 

JESUS mantendo os motivos e a fundamentação da decisão de fls. 99/100.

No mais, certifique-se quanto ao cumprimento das determinações 

anteriores a fim de realização da audiência designada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 115059 Nr: 5079-10.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Contudo, o requerente não comprovou a mora.Isso porque não houve o 

protesto do título. Além disso, a notificação expedida pelo banco também 

não pode ser considerada válida, pois não foi remetida para o endereço 

constante no contrato de alienação fiduciária, como se pode comprovar 

pelas notificações acostadas a inicial, eis que foram endereçadas à 

Cidade de Várzea Grande/MT e não no endereço informado na Cédula de 

Credito Bancário, qual seja, cidade de Sapezal/MT.Diante disso, não há 

nos autos qualquer meio de notificação válida da requerida, nos termos do 

art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.Nesse sentido:RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO QUANTO À NOTIFICAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO. 

POSSIBILIDADE DE EMENDA A INICIAL. ART. 284, DO CPC. 

DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. É dever do juiz 

ordenar a emenda a inicial e direito da parte ser intimada para a emenda 

antes do indeferimento. Em atenção ao princípio da economia processual, 

e considerando que não houve a angularização da relação processual, 

deve ser oportunizada à instituição financeira a emenda da inicial, 

conforme determina o art. 284, do CPC. (Apelação nº 

0003451-69.2012.8.11.0086, 1ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Sebastião 

Barbosa Farias. j. 09.09.2014, Publ. 15.09.2014).Assim, INDEFIRO, por ora, 

a LIMINAR pleiteada e DETERMINO a EMENDA À INICIAL para fazer constar 

a notificação extrajudicial com comprovação de intimação da parte 

devedora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do art. 321 do novo Código de Processo Civil.INTIME-SE 

o requerente, com observância à sigilosidade exigida.Decorrido o prazo, 

CONCLUSOS para deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 115316 Nr: 5229-88.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PCSRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, DEFIRO o pedido de alimentos gravídicos em 52,42% 

(cinquenta e dois virgula quarenta e dois por cento) do salário mínimo 

vigente, que atualmente equivale o montante R$ 500,00 (quinhentos reais), 

mediante deposito na conta bancária, do Banco do Brasil, Agência 1590-3, 

Conta Corrente 32.648-8, de sua titularidade, bem como 50% das 

despesas extraordinárias,sendo convertido automaticamente com o 

nascimento da criança, em pensão alimentícia.Designe-se audiência de 

conciliação consoante pauta do Conciliador, a realizar-se na Sala do 

Juizado Especial da comarca, observando-se o disposto no art. 334 do 

CPC. Cite-se e intime-se a parte Ré para comparecer a audiência 

designada. O prazo para contestação (de cinco dias) será contado a 

partir da realização da audiência (art. 335, inciso I, do CPC). A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. RESSALTO que o prazo para apresentação 

da resposta é de 5(cinco) dias consoante Lei 11.808/08.Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, do CPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados.Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107532 Nr: 492-42.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA VIEIRA - 

OAB:22756/O, ANDERSON CESAR FREI ALEXO - OAB:7069/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Homologação de Acordo, proposto pelas partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Em audiência de conciliação realizada em 14 de novembro de 2018, 

chegaram a um acordo, o qual pugnam pela sua homologação consoante 

ref. 50.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, recebo a presente exordial por preencher os requisitos 

legais, bem como, DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita aos autores 

com fundamento nos artigos 98 e 99 do CPC/2015.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que as partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial constante da audiência de 

conciliação em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III do Código de Processo Civil/2015.

As partes renunciaram ao prazo recursal, transitando em julgado 

imediatamente a presente sentença.

INTIME-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110070 Nr: 2123-21.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 
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CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Homologação de Acordo de guarda e visitas, proposto pelas 

partes, todos devidamente qualificados nos autos.

Em audiência de conciliação realizada em 07 de novembro de 2018, 

chegaram a um acordo, o qual pugnam pela sua homologação consoante 

ref. 30.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, recebo a presente exordial por preencher os requisitos 

legais, bem como, DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita aos autores 

com fundamento nos artigos 98 e 99 do CPC/2015.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que as partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial constante da audiência de 

conciliação em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III do Código de Processo Civil/2015.

As partes renunciaram ao prazo recursal, transitando em julgado 

imediatamente a presente sentença.

INTIME-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 91180 Nr: 1068-06.2016.811.0078

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEANDRO CASMIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU NEVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN 

- OAB:20395/O

 Vistos etc.

Trata-se de Homologação de Acordo, proposto pelas partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Em ref. 79 as partes entabularam acordo, e requerem a sua homologação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, recebo a presente exordial por preencher os requisitos 

legais.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que as partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial constante dos autos em 

todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III do Código de Processo Civil/2015.

As partes renunciam ao prazo recursal, assim, efetuadas todas as 

expedições, remetam-se os autos ao arquivo definitivo com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.

Friso que a extinção do presente processo não impede que, caso haja o 

descumprimento do acordo entabulado, a parte interessada promova a 

execução do presente título executivo judicial.

INTIME-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 102562 Nr: 2900-40.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENHOR DO MILHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE CARPINE FAVINI - 

OAB:11585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e considerando tudo que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação, nos termos do art. 487, I do Código de Processo 

Civil.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e taxas 

processuais remanescentes se houver, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios ao requerido no importe de 10%(dez por cento) 

do valor atualizado da causa com fundamento no artigo 85 § 2º do 

CPC/2015.. DEIXO de proceder à remessa necessária dos autos à 

Instância Superior.Transitado em Julgado, na ausência de novos 

requerimentos, CERTIFIQUE-SE o necessário e ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações necessárias.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114977 Nr: 5028-96.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA B. DE LIMA - 

OAB:7669-O, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:6526-B, EUDER 

OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 10.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, TAYNÁ TANAKA VIEIRA MARTINS - OAB:OAB - 

20.176/E

 Vistos etc.

Trata-se de processo remetido por estância Superior, após publicação de 

acordão.

Compulsando atentamente os autos, verifico que constou erroneamente 

no julgamento da Apelação que a Comarca de Origem seria Sapezal/MT, 

quando na verdade o correto seria Primavera do Leste/MT.

Tal fato foi objeto de Embargos de Declaração opostos pelo Apelante João 

de Oliveira Lima, bem como o prequestionamento referente à sumula 97 do 

STJ, todavia os embargos foram rejeitados.

Em recurso Especial Julgado pelo STJ, foi negado o provimento, e os autos 

remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual a 

Secretaria Auxiliar da Vice Presidência remeteu à Comarca de 

Sapezal/MT.

Pois bem. Sem mais delo0ngas DETERMINO a remessa dos presentes 

autos à Comarca de Primavera do Leste,(Número 4229-84.2015.811.0037 

– Código 149666) eis que não pertence a esta Comarca e não há 

requisitos previstos para que a Ação prossiga neste Juízo.

Após tudo devidamente certificado nos autos, proceda-se as baixas 

necessárias no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 115165 Nr: 5131-06.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NOBRE DE SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 
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tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110654 Nr: 2440-19.2018.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CONTATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU COZER, EGÍDIO VALÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, PATRICIA ELISA 

VIEIRA BRITO - OAB:10304/O, TIAGO MACIEL BORGES - OAB:12.997-E 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304/O, TIAGO MACIEL 

BORGES - OAB:12.997-E MT

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora à ref. 12 

aduzindo haver omissão no recebimento do petitório de cumprimento de 

sentença, eis que o executado além de ser condenado a pagar os 

honorários sucumbenciais , foi determinado pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso a desocupação da área no prazo de 30(trinta) 

dias.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a 

oposição de embargos de declaração quando na decisão houver 

contradição, obscuridade ou omissão ou para correção de erro material.

Com razão o embargante, eis que existe erro material na decisão, visto 

que a decisão de recebimento do cumprimento de sentença foi omissa 

quanto à desocupação da área.

Diante disso, CONHEÇO os embargos de declaração e DOU-LHES 

PROVIMENTO para o fim de sanar a omissão existente na decisão de ref. 

04 que recebeu o cumprimento provisório de sentença para acrescentar 

em seu bojo:

“Intime-se odo executado Irineu Cozer para que proceda a desocupação 

do imóvel objeto da lide no prazo de 30 (trinta) dias, conforme decisão 

judicial, e devolução da posse deste aos exequentes João Batista Contato 

e Egídio Valério, sob pena de desocupação forçada, com apoio policial, o 

que desde já fica autorizado policial para o fiel cumprimento da 

determinação”.

No mais, persiste a decisão tal como está lançada.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110790 Nr: 2522-50.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR FLÁVIO LANZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIZAL DISTRIBUIDORA DE INSUMOS SAPEZAL 

LTDA., CHEMTURA INDUSTRIA QUI,ICA DO BRASIL LIMITADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR VANZAN MUNIZ - 

OAB:20939/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Homologação de Acordo, proposto pelas partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Em 23/11/2018 às partes protocolaram minuta de acordo, consoante ref. 

27.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, recebo a presente exordial por preencher os requisitos 

legais..

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que as partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial constante da audiência de 

conciliação em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III do Código de Processo Civil/2015.

Expeça-se Ofício ao Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de 

Sapezal/MT para que proceda a baixa na matrícula imobiliária nº 658 da 

ESCRITURA, bem como à liberação das garantias descritas na escritura, 

ressalvando direitos de terceiros se houver.

Custas remanescentes pelo autor se houver.

Custas despesas e emolumentos necessárias ao cumprimento dos 

serviços do Cartório de Imóveis deverão ser custeados pelo autor.

As partes renunciam ao prazo recursal, assim, efetuadas todas as 

expedições, remetam-se os autos ao arquivo definitivo com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.

INTIME-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110167 Nr: 2173-47.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMILSON GODOY INGLEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA DE SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Homologação de Acordo, proposto pelas partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Em audiência de conciliação realizada em 21 de novembro de 2018, 

chegaram a um acordo, o qual pugnam pela sua homologação consoante 

ref. 17.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, recebo a presente exordial por preencher os requisitos 

legais, bem como, DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita aos autores 

com fundamento nos artigos 98 e 99 do CPC/2015.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que as partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial constante da audiência de 

conciliação em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III do Código de Processo Civil/2015.

As partes renunciaram ao prazo recursal, transitando em julgado 

imediatamente a presente sentença.

INTIME-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 115219 Nr: 5164-93.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores 

da espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito 

na inicial, devendo o bem ser depositado em mãos do(s) representante(s) 

do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário 

fiel, mediante auto circunstanciado, especificando o estado do veículo, o 

qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente descrita nos autos, mais 

custas, despesas e honorários advocatícios. Após o cumprimento da 

medida, cite-se o requerido para apresentar contestação em 15 (quinze) 

dias, podendo efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Caso não efetue o 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.Para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.O cumprimento da 

diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO E 

OFÍCIO.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 115042 Nr: 5066-11.2018.811.0078

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TVDS, RPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Homologação de Acordo de dissolução de união estável c 

proposto por TATIELEN VIEIRA DE SOUZA e REGINALDO PEREIRA GOMES 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, deixo de remeter a presente Ação ao Ministério Público 

Estadual por inexistir interesse de menor.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que as partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Esclarecem que da união não advieram filhos e não há bens a partilhar.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial constante da inicial em 

todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III do Código de Processo Civil/2015, e declaro EXTINTA A UNIÃO 

ESTÁVEL EXISTENTE ENTRE OS AUTORES.

Com o trânsito em julgado, certifique-se o necessário e remetam-se os 

autos imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações 

de praxe.

Expeça-se Ofício ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Sapezal para as 

providências cabíveis e anotações de praxe, na escritura Pública 

Declaratória de União Estável constante do livro 018-D Fls. 055.

INTIME-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113801 Nr: 4352-51.2018.811.0078

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, LTDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FG, TCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Vistos etc.

Trata-se de Homologação de Acordo, proposto pelas partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

As partes compareceram a Defensoria Pública de Sapezal/MT, e 

entabularam acordo no qual o requerido reconheceu a paternidade da 

criança, bem como estabeleceram valores referentes a pensão alimentícia, 

guarda e visitas do menor.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, recebo a presente exordial por preencher os requisitos 

legais, bem como, DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita aos autores 

com fundamento nos artigos 98 e 99 do CPC/2015.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que as partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial constante da audiência de 

conciliação em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III do Código de Processo Civil/2015.

As partes renunciam ao prazo recursal, assim, efetuadas todas as 

expedições, remetam-se os autos ao arquivo definitivo com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.

Friso que a extinção do presente processo não impede que, caso haja o 

descumprimento do acordo entabulado, a parte interessada promova a 

execução do presente título executivo judicial.

INTIME-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108742 Nr: 1216-46.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA TAMARA RODRIGUES MAAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifico dos autos que embora tenha sido determinada a citação da parte 

Requerida não fora expedida carta precatória para o endereço informado 

na inicial, conforme alegado pela parte autora na audiência de conciliação, 

tendo sido expedido mandado de intimação para a parte autora, tão 

somente.

Sendo assim, agende-se nova data para a audiência de conciliação de 

acordo com a pauta do conciliador do juízo e EXPEÇA-SE carta precatória 

de citação e intimação para a parte Requerida, conforme já determinado.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114075 Nr: 4499-77.2018.811.0078
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE SAPEZAL - S.I.M.S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - OAB:14005, 

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - OAB:DF/31718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Vistos etc.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que neste momento processual 

não é possível apreciar o pedido de liminar, todavia, nada impede que após 

a juntada da contestação apresentada pelo requerido, possa ser 

concedida a medida liminar.

Entendo, portanto, necessária a apresentação de constestação em 

relação aos fatos, para melhor apreciar o pedido de liminar pleiteado pela 

parte autora.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta até o momento, 

postergo a análise do pedido liminar para após a chegada da contestação.

Cite-se o requerido para apresentar a constestação no prazo legal.

Certificado o decurso de prazo, voltem os autos conclusos com 

URGÊNCIA para apreciação da liminar.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 98275 Nr: 847-86.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido ministerial de ref. 59.

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Tangará da Serra a fim de 

proceder a oitiva da testemunha no endereços informados pelo órgão 

ministerial.

Com o retorno da missiva cumprida, na ausência de requerimentos, 

remeta-se ao Ministério Público para apresentação das alegações finais 

escritas no prazo legal, após à defesa para a mesma finalidade.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 115092 Nr: 5100-83.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MWCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso em tela, a parte autora não sabe informar quanto aufere de 

renda o genitor.Assim, considerando que o processo está em sua fase 

inicial, com provas produzidas apenas por uma das partes, entendo 

prudente fixar os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente, bem como 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias, tais como medicamentos, assistência médica, 

farmacêutica e materiais escolares, comprovados mediante recibo, a 

serem pagos mensalmente todo dia 10 (dez) de cada mês, a partir da 

intimação desta decisão devendo ser depositado na conta bancária da 

Cooperativa Sicredi, Agência 0100, Conta Poupança nº 10259951676, de 

titularidade da genitora do menor, sendo que, após formada a 

angularização processual, o binômio capacidade/necessidade será 

avaliado com maior clareza.DESIGNE-SE audiência de CONCILIAÇÃO de 

acordo com a pauta do conciliador do juízo.Cite-se o Requerido e 

INTIME-SE a Requerente, consignando que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes na audiência de conciliação “é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa” (art. 334, §2º do CPC).Consigne-se ainda na citação do 

requerido que a não apresentação de resposta implica revelia, 

reputando-se verdadeiras as alegações feitas na inicial.EXPECA-SE o 

TERMO DE GUARDA.PROCESSE-SE em segredo de justiça, por força do 

contido no art. 189, II, do Código de Processo Civil.NOTIFIQUE-SE o 

Ministério Público Estadual.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112765 Nr: 3688-20.2018.811.0078

 AÇÃO:  P roced imen to  Conc i l i a tó r i o -> Inc i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NPDS, LFIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE LIMA MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial constante da inicial em 

todos os seus termos.Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, na forma do artigo 487 inciso III do Código de Processo Civil/2015, e 

declaro EXTINTA A UNIÃO ESTÁVEL EXISTENTE ENTRE OS 

AUTORES.Com o trânsito em julgado, certifique-se o necessário e 

remetam-se os autos imediatamente ao arquivo com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.INTIMEM-SE.Ciência ao MP.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114141 Nr: 4545-66.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓLIDA INSUMOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEI EDIO GIONGO, DILCE APARECIDA 

PALUDO GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARCIO MARQUIORETO - 

OAB:14021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TJ-RS - Agravo AGV 70065865123 RS (TJ-RS Data de publicação: 

24/08/2015.Ementa: AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DA 

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. Não verificada necessidade de gratuidade porquanto não há 

prova escorreita acerca da carência de recursos a ensejar o deferimento 

da benesse. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (Agravo Nº 70065865123, 

Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz 

Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 19/08/2015). Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, e determino a parte 

exequente que recolha as custas e taxas processuais no prazo de 

15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 115298 Nr: 5216-89.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DOS SANTOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores 

da espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito 

na inicial, devendo o bem ser depositado em mãos do(s) representante(s) 
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do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário 

fiel, mediante auto circunstanciado, especificando o estado do veículo, o 

qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente descrita nos autos, mais 

custas, despesas e honorários advocatícios. Após o cumprimento da 

medida, cite-se o requerido para apresentar contestação em 15 (quinze) 

dias, podendo efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Caso não efetue o 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.Para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.O cumprimento da 

diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO E 

OFÍCIO.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 99545 Nr: 1445-40.2017.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DO CARMO 

NAVOSCONE - OAB:72948

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e DECRETO o divórcio do casal, 

com fundamento no art. 226, § 6º, da CF.O requerente voltará a usar o 

nome de solteiro, ELITON LOUZADA SANTOS.Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz Corregedor do Foro Extrajudicial da 

Comarca de Altônia/PR para que determine a expedição de mandado de 

averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, 

da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro Civil competente, adotando as 

providências necessárias, devendo encaminhar a este juízo a certidão 

devidamente averbada para posterior levantamento dos requerentes. 

Após, cumpridas as formalidades legais e certificado o decurso de prazo, 

ARQUIVE-SE.SEM CUSTAS.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110832 Nr: 2541-56.2018.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFB, JEB, FB, SKB, LB, CMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MARKUS 

SILVA - OAB:16435, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845/MT, 

PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - OAB:13.071, PEDRO ELISIO DE 

PAULA NETO - OAB:13071, RODRIGO ALVES ANAYA - OAB:208.022SP, 

THAIANE BLANCH BENITES - OAB:23.580-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Posto isso, DEFIRO o pedido de autorização da venda dos animais, nos 

exatos termos pactuados no contrato de ref. 50, devendo o comprador 

depositar o dinheiro da venda em Juízo vinculado a este processo, bem 

como o inventariante deverá juntar no processo no prazo de 10(dez) dias 

as guias de trânsito emitidas pelo INDEA e as demais documentação 

relativas à operação da venda.DEFIRO o pedido de Alvará Judicial ao 

BANCO SICOOB, a fim de que o Sr. Gottfried Florian Bühlmann, na 

qualidade de Inventariante do Espólio de Gottfried Vitus Bühlmann, seja 

autorizado a movimentar a conta bancária nº. 13015-0, devendo 

comprovar todas as movimentações que fizer na referida conta nos autos 

no prazo de 05(cinco) dias no autos.Proceda ao Senhor Gestor com a 

expedição dos Alvarás, atentando-se que são dois alvarás distintos, quais 

sejam: um autorizativo para venda de animais e outro autorizativo para 

movimentação de conta bancária.Por fim, verifico que o inventariante já 

apresentou as primeiras declarações, consoante ref. 49, logo se faz 

necessário o cumprimento integral da decisão de ref. 24 .....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114538 Nr: 4757-87.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora requereu inicialmente a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita.

Assim, passo a analisá-lo neste momento.

Nesta senda, é certo que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.

 A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção.

Contudo, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao embargante o 

direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou 

de sua família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

do benefício deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios da necessidade da 

concessão do benefício.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

procedendo a juntada dos documentos acima delineados para análise do 

pedido de assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento da 

assistência Judiciária Gratuita.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107808 Nr: 632-76.2018.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO ENGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Homologação de Acordo, proposto pelas partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Em audiência de conciliação realizada em 26/09/2018 às partes chegaram 

a um acordo, consoante ref. 14.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.
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Fundamento e Decido.

Inicialmente, recebo a presente exordial por preencher os requisitos 

legais, bem como, DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita aos autores 

com fundamento nos artigos 98 e 99 do CPC/2015.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que as partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial constante da audiência de 

conciliação em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III do Código de Processo Civil/2015.

As partes renunciam ao prazo recursal, assim, efetuadas todas as 

expedições, remetam-se os autos ao arquivo definitivo com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.

Friso que a extinção do presente processo não impede que, caso haja o 

descumprimento do acordo entabulado, a parte interessada promova a 

execução do presente título executivo judicial.

INTIME-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 115132 Nr: 5114-67.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CASTORINA OLIVEIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO MARQUES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a justiça gratuita requerida.

Cite-se o executado para que, em 3 (três) dias, pague o débito no valor 

total de R$ 1.459,13, prove que o fez ou justifique a impossibilidade de 

efetuar o pagamento.

Deverá constar da intimação que o débito alimentar em causa autoriza a 

prisão civil do alimentante, a qual poderá ser decretada se, após o prazo 

para pagamento, o executado não pagar ou se a justificativa apresentada 

não for aceita (art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil).

Não satisfeito o débito ou não apresentada justificativa no prazo supra, 

defiro desde já o protesto da decisão judicial, nos termos do art. 528, § 1º, 

do novo Código de Processo Civil.

Outrossim, em caso de não pagamento do débito alimentar, ou ausência de 

justificativa, defiro a inclusão do nome do executado em cadastro de 

inadimplentes, nos termos do art. 782, §3º, do CPC e, ainda, a expedição 

de certidão ao cartório de registro de imóveis e ao Detran, para fins de 

averbação no registro de imóveis e veículos, nos termos do art. 792, II, do 

CPC.

Intimem-se.

Dê-se Ciência ao Ministério Público Estadual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73977 Nr: 1512-44.2013.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIJAN CEZAR MASCARELLO, DAMIAO IGOR TONIEL 

MELONI MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RAIMUNDO TIVOTTO 

MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16.351/MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a proposta de acordo acostada aos autos, REMTAM-SE os 

autos imediatamente ao Ministério Público para manifestação.

Com a chegada da manifestação, tornem os autos conclusos para 

apreciação.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

Sapezal/MT, 26 de novembro de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113101 Nr: 3915-10.2018.811.0078

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 Vistos em razão da "Semana da Justiça pela Paz em Casa".

Intime-se via DJE o advogado constituído para que apresente contestação 

no prazo legal.

Com o aporte da contestação, remeta-se ao Ministério Público para 

manifestação, após conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 115290 Nr: 5212-52.2018.811.0078

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE RAQUEL DE LIMA - 

OAB:25891/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o interesse de menor, REMETAM-SE os autos 

imediatamente ao Ministério Público.

Com a chegada do parecer, tornem os autos conclusos para análise com 

a máxima urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112354 Nr: 3441-39.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente na pessoa de seu advogado(a)para tomar 

ciência daR. SENTENÇA de ref. 23.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109204 Nr: 1508-31.2018.811.0078

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELPOL DE SAPEZAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CLEYDSON GADINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 Vistos etc.

Considerando que depois do pedido do indicado para remessa de carta 

precatória para a Comarca de Cacoal/RO, feito no mês de julho, o indiciado 

compareceu e informou endereço nesta Comarca no mês de setembro.

Diante disso, intime-se a defesa para que se manifeste acerca do atual 

endereço do indiciado, apresentando comprovante em seu nome ou 

documento equivalente.

Cumpra-se.
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Às providências.

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 054/2018/DF.

O Doutor Rafael Depra Panichella, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais na forma da lei, e;

CONSIDERANDO que a servidora Solange Cristina de Oliveira Freitas, 

matrícula nº 24388, designada Gestora Judiciária da Secretaria da Vara 

Única, irá ausentar-se da Comarca no período de 21 a 23/11/2018, para 

participar do Curso PJe em Cuiabá/MT.

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora MAYARA CARLA RIBEIRO DE SOUZA, Técnica 

Judiciária, matrícula nº 26820, para exercer a Função de Gestor Judiciário 

Substituto da Secretaria da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, no 

período de 21 a 23/11/2018.

Publique–se, Registre-se, Cumpra-se.

 Tabaporã - MT, 21 de novembro de 2018.

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24983 Nr: 256-13.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdVdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BWDSEC-M, BWdSeC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A, Ilson José Vieira - OAB:OAB-MT 25354/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte 

exequente para manifestar acerca do termo de penhora e avaliação de fls. 

85/88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12039 Nr: 39-09.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados - PCG Brasil Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Pereira Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A, Jorge José Justi Waszak - OAB:PR/16.878, Sirlene 

Elias Ribeiro - OAB:PR/28.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte 

exequente para manifestar acerca da certidão de fls. 87/88, informando o 

endereço atualizado do executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22403 Nr: 448-14.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Pacola - ME, Rubens Pacola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S. A. - 

REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS - 

OAB:5802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Impulsiono os presentes autos, para intimação das partes, na pessoa de 

seus advogados, para que se manifestem acerca do retorno dos autos da 

Segunda Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31620 Nr: 868-77.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvira Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerente, na 

pessoa de seu advogado para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24205 Nr: 667-90.2015.811.0094

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Glória Amado Strambaioli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurentina Maria Amado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DIAS DE 

FREITAS - OAB:5802/O

 Impulsiono os presentes autos, a fim de publicar a sentença de fls. 

37/40-verso, nos termos do artigo 755, §3º do CPC: "...3. Dispositiv“Ex 

positis”, e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no 

artigo 1.767 e seguintes do Código Civil c/c art. 754 do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, para o fim de CONFIRMAR a 

antecipação de tutela deferida às fls. 17/20 e, assim, DECRETAR a 

INTERDIÇÃO de LAURENTINA MARIA AMADO e NOMEAR como sua 

curadora MARIA DA GLÓRIA AMADO STRAMBAIOLI. 4. Disposições 

Finais

Inscreva-se a presente sentença no Cartório de Registro de Pessoas 

Naturais, observando o disposto no art. 29, V, e art. 92, ambos da Lei n.º 

6.015/73 (LRP).

Publique-se imediatamente na rede mundial de computadores, no sítio do 

tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na 

imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, atentando-se para as providências descritas no 

art. 755, §3º, do CPC/15.

Intime-se. Cumpra-se.

Isento de custas e despesas processuais.

 Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26555 Nr: 97-36.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Gomes Agropecuária - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT/14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte 

exequente para manifestar acerca do termo de penhora e avaliação de fls. 

126/130.

Comarca de Tapurah

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65384 Nr: 2516-50.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO BORGES ARAGÃO FILHO, JOSE DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - 

OAB:21678/O

 Processo n°: 2516-50.2018.811.0108 (Código 65384)

Autor: Ministério Público Estadual

Réus: Silvio Borges Aragão Filho e Outro

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

de Silvio Borges Aragão Filho, por em tese ter cometido o delito previsto no 

artigo 217-A, c/c artigo 226, II, na forma do artigo 71, todos do Código 

Penal, por duas vezes e José dos Santos, vulgo “Barbosa”, pela suposta 

prática do delito tipificado no artigo 217-A, na forma do artigo 71, do 

Código Penal, por duas vezes.

Compulsando os autos com a devida diligência, verifica-se que foi 

apresentada a defesa prévia dos acusados, e, não restando configurada 

nenhuma das hipóteses de absolvição sumária disposta no art. 397 do 

Código de Processo Penal, designo audiência de instrução para o dia 08 

de janeiro de 2019, às 13horas.

Na audiência serão inquiridas as testemunhas regularmente arroladas e 

interrogados os acusados.

Proceda-se a intimação do Ministério Público, dos acusados e da Defesa.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 22 de novembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 57679 Nr: 990-82.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SANTANA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 990-82.2017.811.0108 (Código 57679)

Autor: Ministério Público - MT

Réu: Domingos Santana de Sousa.

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.99), noticiando a 

tempestividade do recurso, recebo a apelação interposta (f.97) nos seus 

regulares efeitos.

Após o oferecimento das razões, proceda-se à intimação do apelado para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

fazendo consignar as nossas homenagens.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 22 de novembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 48682 Nr: 903-97.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Augusto Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 903-97.2015.811.0108 (Código 48682)

Autor: Ministério Público - MT

Réu: Luciano Augusto Cardoso.

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.102), noticiando a 

tempestividade do recurso, recebo a apelação interposta (f.101) nos seus 

regulares efeitos.

Após o oferecimento das razões, proceda-se à intimação do apelado para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

fazendo consignar as nossas homenagens.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 22 de novembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 40566 Nr: 1038-17.2012.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclides de Oliveira, Nelson Vidal de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B, Defensoria Pública de Tapurah-MT - 

OAB:TAPURAH

 Processo n°: 1038-17.2012.811.0108 (Código 40566)

Requerente: Ministério Público - MT

Réu: Euclides de Oliveira e Nelson Vidal de Freitas

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.117), noticiando a 

tempestividade do recurso, recebo a apelação interposta (f.114) nos seus 

regulares efeitos.

Já oferecido as razões recursais, proceda-se à intimação do apelado para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

fazendo consignar as nossas homenagens.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 22 de novembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 64601 Nr: 2016-81.2018.811.0108

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orildo Mascarello, ESPÓLIO DE VERONICA 

MASSAROTTO MASCARELLO, Ivo Mascarello, GILBERTO ANTONIO 

MASCARELLO, SALETE ALBANI MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS JOÃO BOTER FERRAZ, LUIS CARLOS 

HELBICH, MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Francisco Martins dos 

Santos - OAB:23545/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por conseguinte, devido a não-configuração do fundado risco de 

ineficácia do provimento final (‘periculum in mora’) e tendo em vista que a 

concessão da tutela de urgência, como medida ‘inaldita altera pars’, é 

medida de exceção, admitida somente após a notificação da autoridade 

coatora, INDEFIRO o pedido de liminar. (...)
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 60823 Nr: 2885-78.2017.811.0108

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Barbosa, Creide Maria da Silva Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO RESSOLI BATISTA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Rogerio Marçal - 

OAB:251.023 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2885-78.2017.8.11.0108.

Trata-se de Ação Reivindicatória de Propriedade formulada por José 

Antônio Barbosa e Creide Maria da Silva Barbosa contra Santo Ressoli 

Batista Cunha, todos já qualificados no processo.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É o relatório. Passo a decidir.

Deveras, segundo a norma de regência, caso a petição inicial esteja em 

desacordo com o disposto nos artigos 319 e 320 do Código de Processo 

Civil/2015, ou apresente defeitos e irregularidades que façam com que 

seja dificultado o julgamento do mérito, deverá o Magistrado determinar 

que o demandante a emende ou complete, sob pena de indeferimento da 

mesma [art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015].

 Por via de consequência, diante desta moldura, levando-se em 

consideração que, determinada a emenda da petição inicial, a fim de que 

os autores indicassem o endereço do requerido, mantendo-se inerte o 

patrono da parte autora, e sendo desnecessária a intimação pessoal para 

tal finalidade, considero que a exordial deve ser indeferida liminarmente, 

diante da ausência de cumprimento da diligência.

Assim, diante desta perspectiva estrutural, partindo do pressuposto 

elementar de que restou comprovada a inércia da parte em sanar a falha 

da petição inicial, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 

319, inciso II, e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil/2015 e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito [art. 485, inciso I, CPC/2015].

Sem custas, dado a concessão da justiça gratuita.

Transitada em julgado, após as anotações pertinentes, dê-se baixa e 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 12 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 26722 Nr: 1326-96.2011.811.0108

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO CASAVECHIA, MARCOS PAULO CASAVECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MABONI, Evandro Maboni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson de mattos Pereira - 

OAB:8718/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA 

- OAB:5053-B

 Processo n.º 1326-96.2011.8.11.0108.

Cumpra-se integralmente a decisão encartada nas fls. 296/297 dos autos.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 13 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 44166 Nr: 346-47.2014.811.0108

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ANTONIO ORLATO, MOACYR ORLATO, 

JULIETA SICILIATI ORLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE POSSENTI, LELIA BARBOSA POSSENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:OAB/MT 5079-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA NISHIMOTO BRAGA - 

OAB:MT 11.072-B

 Processo n.º 346-47.2014.8.11.0108.

Com fundamento no conteúdo do art. 437, §1º do Código de Processo 

Civil, intimem-se os requeridos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem sobre o conteúdo do documento juntado pelos requerentes na 

fl. 1.132.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 13 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 50812 Nr: 1965-75.2015.811.0108

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Campagnolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 Processo n.º 1965-75.2015.8.11.0108.

Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste. Depois, voltem conclusos.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 13 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 56788 Nr: 516-14.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAÍAS NERI TOBALDINI, ZENAIDE TOBALDINI, JOSEFA 

DUARTE SANTOS, DOUGLAS JUNIOR TOBALDINI, FABIANA DE ASSIS 

LIMA TOBALDINI, RODRIGO SCHMITZ, LUIZ CARGNELUTTI PACHECO, 

SOELI SEITENSTICKER., DOMINGOS FERREIRA DE LIMA, JOSE PAULO 

DOS SANTOS, ANA MARIA SIEVERS DE SÁ, FRANCIELE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroverde Agronegócios e Logística Ltda, 

ROTAM DO BRASIL AGROQUÍMICA E PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Jacob Ferreira - 

OAB:OAB/MT- 9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO PIACENTINI 

- OAB:MT 7170-B, RICARDO ALEXANDRE AUGUSTI - OAB:SP 250.538

 Processo n.º 516-14.2017.8.11.0108.

Com fundamento no conteúdo do art. 9.º do Código de Processo Civil, 

proceda-se à intimação dos requerentes e da requerida Agroverde 

Agronegócio e Logística Ltda para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem sobre o pedido formulado pela ré Rotam do Brasil Agroquímica 

e Produtos Agrícolas Ltda (fls. 308/310).

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 13 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 20609 Nr: 46-95.2008.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alexandre Tacca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TITO JOIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4427 mt

 Processo n.º 46-95.2008.8.11.0108.

Proceda-se à intimação do autor, através de seu advogado constituído, via 
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DJe, para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove o depósito judicial do 

valor dos honorários do perito, sob pena de decretação da perda do 

direito/faculdade de produzir a prova pericial.

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 13 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 65778 Nr: 2716-57.2018.811.0108

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FDADP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2716-57.2018.8.11.0108.

Tomando-se em consideração que, devido à natureza da ação, não é 

possível a autocomposição civil, com espeque no conteúdo normativo do 

art. 334, § 4.º do Código de Processo Civil/2015, DEIXO de determinar a 

realização da audiência de conciliação.

Proceda-se à citação da ré para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, 

para oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil].

Realize-se, no prazo de 20 (vinte) dias, estudo psicossocial com as 

partes.

Concedo ao requerente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Intime-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 13 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 47066 Nr: 16-16.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodnei Machado dos Santos, VANIA DA SILVA 

BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOCLEDES DE OLIVEIRA, TOKIO MARINE 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 11.208-B

 Processo n.º 16-16.2015.8.11.0108.

Proceda-se à intimação do requerido/denunciante Deocledes de Oliveira 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação 

apresentada pela litisdencunciada Tokio Marine Seguradora S/A.

Proceda-se também a intimação das partes litigantes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

apresentando de forma fundamentada a sua necessidade.

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 13 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 61414 Nr: 85-43.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Peterlini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Janner de 

Abreu - OAB:MT 21.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 85-43.2018.8.11.0108.

Indefiro o pedido formulado pela parte autora, visto que a citação ocorreu 

com menos de 20 (vinte) dias de antecedência e o prazo de resposta 

começa a fluir a partir da data da audiência, conforme delineado na 

decisão encartada na fl. 85 dos autos. Ademais, de suma importância 

frisar, por oportuno, que o não-comparecimento da parte à audiência de 

conciliação não poda o efeito da revelia.

Aguarde-se o decurso do prazo de resposta.

Intime-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 12 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 19321 Nr: 375-44.2007.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUDI GALLI, HERTON LUIS MUHLBEIER, VALDEMIRO 

MUHLEBEIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA BEATRIZ NOVIS NEVES GONÇALVES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERTON LUIS MÜHLBEIER - 

OAB:27.785/RS, Neudi Galli - OAB:MT0006562-B, Valdemiro 

Muhlbeier - OAB:38395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 Processo n.º 375-44.2007.8.11.0108.

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar se a 

requerida, devidamente intimada, através de seu advogado constituído (Dr. 

Décio José Tessaro), acerca dos pedidos de cumprimento de sentença 

(fls. 680/683 e fls. 696/698), veiculou impugnação. Após, voltem 

conclusos.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 9 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 59525 Nr: 2048-23.2017.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELI CAPPELLARI, ADELIR CAPPELLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por via de consequência, diante desta perspectiva, à míngua da 

pré-existência de garantia do juízo, por intermédio de penhora, depósito ou 

caução, devidamente formalizados no processo executivo, com espeque 

no teor do art. 919 do Código de Processo Civil, RECEBO os embargos à 

execução, sem, contudo, conferir-lhe efeito suspensivo. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 52190 Nr: 655-97.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA JOSEFA DA SILVA, EDEMILSON BENEDITO 

DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT, SERGIO 

BORGES DE MELLO, SABRINA IARA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLENILDE FELICIANO BEZERRA 

FERRAREZ - OAB:20993/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA FERNANDA MATOS 

ONGHERO - OAB:MT 19358

 Processo n.º 655-97.2016.8.11.0108.
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A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar se os 

requeridos Sergio Borges de Mello e Sabrina Iara de Mello, devidamente 

intimados sobre a decisão da fl. 92, veicularam manifestação.

Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifeste. Depois, voltem conclusos.

 De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 13 de novembro de 

2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 17827 Nr: 716-07.2006.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coldemar Resinas Sintéticas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO BRAVO AGROINDUSTRIAL E MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE GARCIA - 

OAB:134719/SP, RICARDO WEBERMAN - OAB:174170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1206-77.2016.8.11.0108.

INDEFIRO o pedido de localização de bens através do sistema RenaJud, 

visto que ainda não ocorreu a citação.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo, devendo informar o endereço da executada, 

para fins de citação.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 9 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 59610 Nr: 2116-70.2017.811.0108

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO PEDRO DA SILVA, MARIA DAS 

GRAÇAS DA SILVA, JANETE DA SILVA FERREIRA, CLOVIS APARECIDO 

DA SILVA, CLAUDINEI APARECIDO DA SILVA, MARGARETE DA SILVA, 

MAGNA CRISTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2116-70.2017.8.11.0108.

Proceda-se à expedição de ofício ao Banco Bradesco S/A, agência de 

Tapurah/MT, com a finalidade de requisitar, no prazo de 5 (cinco) dias, a 

remessa informações sobre a existência de valores depositados em nome 

do falecido Ramiro Pedro da Silva (CPF nº 411.459.331-49).

Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para que, no prazo de 10 

(dez) dias, atenda ao comando judicial encartado na fl. 35 dos autos.

 De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 13 de novembro de 

2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 65443 Nr: 2541-63.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR SIMONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2541-63.2018.811.0108 (Código 65443)

Requerente: Caixa Econômica Federal

 Requeridos: Gilmar Simonato

CARTA PRECATÓRIA

VISTOS.

Preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo-se de cópia desta como mandado.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 31 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 65665 Nr: 2661-09.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIRA CRISTINA MORAES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Schmidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584, CLOVES GONÇALVES DE ARAUJO - 

OAB:TO/3536, GADDE PEREIRA GLÓRIA - OAB:TO/4314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2661-09.2018.811.0108 - CÓDIGO: 65665

REQUERENTE: MAIRA CRISTINA MORAES SANTOS.

REQUERIDO: FLAVIO SCHMIDT.

CARTA PRECATÓRIA

Vistos.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante para que, na forma do artigo 260, inciso II, 

do CPC, encaminhe a este Juízo cópia do instrumento de mandato 

conferido ao advogado da parte autora, uma vez que tal requisito 

essencial não foi cumprido, sob pena de recusa justificada ao 

cumprimento do ato.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 31 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 26962 Nr: 1566-85.2011.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Arcanjo Messias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Pelos entendimentos acima esposados, importante frisar que 

desnecessária a comprovação do lapso temporal antes exigido, bem como 

a demonstração de quaisquer causas para consubstanciar o divórcio. 

Ainda, resguardados os direitos do infante, pela presença dos 

pressupostos legais e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o 

acordo firmado entre Kellyn Bueno Penteado Duarte Spinosa e Edivaldo 

Spinosa da Silva Junior para que produza os efeitos legais e de direito, 

declaro DISSOLVIDO O VÍNCULO CONJUGAL que mantinham e, por 

conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma convencionada na inicial, 

fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 

6º da Constituição Federal. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC. Transitada em 

julgado, expeça-se o mandado de averbação, junto ao Cartório de Registro 

Civil competente, fazendo constar que a requerente voltará a usar o nome 

de solteira. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 8828 Nr: 22-43.2003.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON TERRIBILE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 22-43.2003.811.0108 (Código 8828)

Exequente: União – Procuradoria Geral da Fenda Nacional – Mato Grosso

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 990 de 1025



Executado: Nelson Terribile

EXECUÇÃO FISCAL DA FAZENDA NACIONAL

V I S T O S

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Tapurah em face 

de Nelson Terribile, objetivando o recebimento do valor de R$ 43.180,15.

No decorrer do procedimento a parte exequente pugnou pela extinção da 

ação, ante o adimplemento do débito (fl. 63).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o singelo relatório.

Decido.

No decorrer do procedimento o executado adimpliu integralmente a 

obrigação executada.

Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos artigos 156, 

inciso I do Código Tributário Nacional e 924, II, do Código de Processo 

Civil/2015, vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s).

Custas pelos executados se houver.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 31 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 53608 Nr: 1392-03.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVMDM, JPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 1392-03.2018.811.0108 (Código 53608)

Exequente: Jaqueline Pereira Meira

Executados: Junior Cesar Matos Pignata

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

VISTOS

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por Marília 

Vitória Meira de Matos, representados por sua genitora Jaqueline Pereira 

Meira, em face Júnior Cesar Matos Pignata.

Instado a manifestar-se, o Promotor de Justiça com atribuições nesta 

Comarca, pugnou pela extinção do processo face ao cumprimento da 

obrigação (fl. 45).

Às fls. 46, a parte requerente, através de um termo de declaração, 

informa a quitação do débito por parte do requerido, assim requer a 

extinção do feito.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante da quitação do débito exequendo, a extinção é medida que se 

impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Sem custas.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 65254 Nr: 2432-49.2018.811.0108

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSM, ECC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2432-49.2018.811.0108 (Código 65254)

Requerentes: Nedi Salete Mingotti e Evandro Carlos Cordeiro

HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO

VISTOS.

Trata-se de Pedido de Homologação de Acordo Extrajudicial formulado 

perante a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, firmado entre 

Nedi Salete Mingotti e Evandro Carlos Cordeiro, atinente à guarda, direito 

de visitas e alimentos das crianças Jessica Nayara Mingotti Cordeiro e 

Yasmim Vitoria Mingotti Cordeiro, cuja homologação requer nos termos 

acordados à fl. 05, 16.

Instado a manifestar-se, o Promotor de Justiça com atribuições nesta 

Comarca manifestou-se favorável a homologação do acordo (fl. 18).

Vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste extrajudicial.

Pelo exposto, em consonância com o parecer Ministerial e com 

fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do CPC, homologo por sentença, 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo extrajudicial 

celebrado entre Adriana Maria da Silva e Carlos Alexandre da Silva.

 Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Expeça-se o termo de guarda das crianças em favor de sua genitora, Nedi 

Salete Mingotti.

 Isentos de custas processuais por serem hipossuficientes na forma da 

Lei 1.060/50 e do art. 98 do CPC.

Após, arquivem-se os autos, com baixa nos registros.

Ainda, dispensada a intimação das partes e de seus patronos, conforme 

disposto no Provimento 41/2016, em seu artigo 914.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Publico e à Defensoria Pública.

Às providências.

 Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 64763 Nr: 2122-43.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRDSS, IBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 2122-43.2018.811.0108 (Código 64763)

Exequente: Irailde Barbosa dos Santos

Executados: Ademir Gomes da Silva

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

VISTOS

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por Igor 

Rafael dos Santos Silva, representados por sua genitora Irailde Barbosa 

dos Santos, em face de Ademir Gomes da Silva.

Às fls. 18, a parte requerente, através de sua advogada devidamente 

outorgada, informa a quitação do débito por parte do requerido, assim 

requer a extinção do feito.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante da quitação do débito exequendo, a extinção é medida que se 

impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Sem custas.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 991 de 1025



Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 31 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 56332 Nr: 253-79.2017.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDMOPDSEEDMGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de ação de busca e apreensão em que figura como parte autora 

a Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e 

Empresários de Mato Grosso Ltda e como requerido, Wilmar Braun, 

qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento as partes compuseram a lide, pugnando pela 

sua homologação, e, consequente, suspensão do processo até o prazo 

estipulado para cumprimento.

 É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, HOMOGOLO para 

que surta seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado às fls. 

87v-88.

Em consequência, nos termos do artigo 922 do CPC, suspendo o curso 

deste processo até o cumprimento integral da obrigação, devendo os 

respectivos autos serem ARQUIVADOS provisoriamente, sem baixa na 

DISTRIBUIÇÃO e excluindo-os do RELATÓRIO ESTATÍSTICO.

Findo o prazo do acordo (15/11/2020), intime-se a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 63616 Nr: 1414-90.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL REIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Lourival Reis 

dos Santos na Ação condenatória de concessão do benefício de 

aposentadoria por idade proposta em face de Instituto Nacional do Seguro 

Social. Sem custas processuais em razão do deferimento dos benefícios 

da Assistência Judiciária, nos termos da Lei nº 1.060/50.Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações 

de praxe.Publique-se.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 51557 Nr: 323-33.2016.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOLVANI CAPRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ MODELESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN CRISTINA PIANA 

ZANELLA - OAB:38506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 10 dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 61098 Nr: 3034-74.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia da Silva Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Manifestem-se as partes, em 10 dias, sobre as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 60154 Nr: 2434-53.2017.811.0108

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MX, OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2434-53.2017.811.0108 (Código 60154)

Requerente: Carlos Sebastião de Almeida

Requerida: Márcia Xavier

ADOÇÃO

VISTOS.

Tendo em vista as diversas tentativas de realização de estudo 

psicossocial na residência da família interessada, e, em atenção à 

manifestação ministerial (f.34), intime-se a defesa, a fim de que promova a 

intermediação entre a equipe técnica do juízo e os interessados, com o 

objetivo de viabilizar a realização do estudo técnico, no prazo de cinco 

dias.

Aportando o relatório respectivo, que deverá ser elaborado no prazo de 5 

(cinco) dias após a visita, dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação.

Sem prejuízo, considerando a proximidade do período de recesso forense 

e, ante a ausência de juiz titular na Comarca, designo desde já audiência 

de instrução e julgamento para a data de 21 de janeiro de 2019, às 

13horas, devendo as partes providenciarem a cientificação das 

testemunhas sobre o ato, independentemente de intimação ou comprovar 

que as notificou, no prazo de 3 dias antes da audiência, nos termos do art. 

455 do NCPC.

Intimem-se os interessados, o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 26 de novembro de 2018.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRIOSTE BARBOSA

Juiz de Direito cooperador

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 51782 Nr: 431-62.2016.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMRdS, ARVF, ARVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HVdBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 “Cuida-se de ação de alimentos proposta por Adriany Rodrigues Vieira 

Ferreira e Ariany Rodrigues Vieira Ferreira, representadas por Leidy 

Mariana Rodrigues da Silva em desfavor de Hermes Vieira de Brito 

Ferreira.
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Em audiência de conciliação, instrução e julgamento as partes 

compuseram a lide nos termos acima mencionados.

Isto posto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, com fulcro do artigo 3°, § 3° do Novo 

Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo com julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil.

Operada a coisa julgada formal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

Nomeio a mandatária legal, Dra. Amanda de Souza Campos Bello, 

exclusivamente para o ato, para patrocinar a defesa do requerido, 

arbitrando, para tanto, o valor correspondente 1,5 URH.

A presente sentença foi publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados. Registre-se. Cumpra-se”.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 45596 Nr: 1494-93.2014.811.0108

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPHAELA REGINA FRANCISCATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT, ROSANI DA 

CUNHA BULGARIO, MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972

 Vistos.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 10 dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 65045 Nr: 2316-43.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia da Silva Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, ICATU 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2316-43.2018.811.0108 (Código 65045)

Requerente: Vera Lúcia da Silva Moraes

Requerido: Banco Cooperativo Sicredi S/A e Icatu Seguros S/A.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

VISTOS.

Recebo a petição inicial (pp. 04/16), desde já, defiro os benefícios da 

justiça gratuita nos moldes do art. 98 do Novo Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, designo audiência de conciliação/mediação, a ser realizada 

no dia 13 de fevereiro de 2019, às 13h30min.

Cite-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 

334 do CPC), para comparecer ao ato designado, bem como intime-se a 

parte autora.

A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I).

Consigne-se que o não comparecimento injustificado dos autores ou do 

requerido à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Não havendo conciliação o requerido poderá oferecer contestação, nos 

termos do art. 336 e seguintes do CPC, no prazo de 30 dias (art. 335, III c/c 

art. 231, II e art. 183, todos do CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pela autora (art. 341 do CPC).

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 26 de novembro 2018.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 24067 Nr: 333-87.2010.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezaro Gobbi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Piva - OAB:OAB/MT 9988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de f. 82.

Às providências.

Após, manifeste-se a parte autora em 10 dias, sobre o prosseguimento do 

feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 58625 Nr: 1492-21.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a aposentadoria rural 

por idade à Sra. Maria de Fatima da Silva Bezerra, na base de um salário 

mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e 

devidas desde a data do requerimento administrat ivo 

(14/11/2016).Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na 

sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações 

já enfrentadas na presente decisão, defiro a antecipação de tutela, para o 

fim de determinar o estabelecimento da aposentadoria, nos termos já 

expressos no dispositivo da sentença, em 30 dias. Veja-se que a parte 

autora possui idade avançada, reduzida capacidade de trabalho, o que 

gera o perigo de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter 

alimentar.Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o 

julgado da seguinte forma:Nome da segurada: Maria de Fatima da Silva 

Bezerra;Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade;Renda Mensal 

Atual: um salário mínimo;Data do Início do Benefício (DIB): Data da 

propositura do requerimento administrativo (14/11/2016);Prazo para 

cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.Declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC. Os juros de mora 

incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do 

Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) no 

percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a 

partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 64429 Nr: 1934-50.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA REJANE BOENO FELTRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a aposentadoria rural 

por idade à Sra. Vera Rejane Boeno Feltrin, na base de um salário mínimo 

mensal, assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e devidas 

desde a data do requerimento administrativo (12/07/2017).Destacando que 

a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da 
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parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente 

decisão, defiro a antecipação de tutela, para o fim de determinar o 

estabelecimento da aposentadoria, nos termos já expressos no dispositivo 

da sentença, em 30 dias. Veja-se que a parte autora possui idade 

avançada, reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano 

irreparável, vez que o benefício tem caráter alimentar.Assim, em atenção 

ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome da 

segurada: Vera Rejane Boeno Feltrin;Benefício Concedido: Aposentadoria 

por Idade;Renda Mensal Atual: um salário mínimo;Data do Início do 

Benefício (DIB): Data da propositura do requerimento administrativo 

(12/07/2017);Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.Declaro 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do 

CPC. Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do 

enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 42608 Nr: 1573-09.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCINA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a aposentadoria rural 

por idade à Sra. Delcina Silva, na base de um salário mínimo mensal, 

assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a 

data do requerimento administrativo (20/03/2013).Destacando que a prova 

inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro 

a antecipação de tutela, para o fim de determinar o estabelecimento da 

aposentadoria, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, em 

30 dias. Veja-se que a parte autora possui idade avançada, reduzida 

capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, vez que 

o benefício tem caráter alimentar.Assim, em atenção ao Provimento 

20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome da segurada: 

Delcina Silva;Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade;Renda Mensal 

Atual: um salário mínimo;Data do Início do Benefício (DIB): Data da 

propositura do requerimento administrativo (20/03/2013);Prazo para 

cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.Declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC. Os juros de mora 

incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do 

Superior Tribunal de (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63935 Nr: 1637-43.2018.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA SAGRILO MINATTO, CLAUDEMIR MINATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELEN DOROTI DENICOLO - 

OAB:18589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 10 dias comparecer em secretaria para assinatura e 

retirada do termo de guarda.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19943 Nr: 983-42.2007.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santa Helena Sementes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivio Gobbi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar quanto à devolução das 

correspondências com o cumprimento negativo para o ato citatório e 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61433 Nr: 105-34.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albari Fonseca, Eva Laura Magalhães Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono a presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o ato deprecado de 

citação da executada Eva Laura Magalhães Fonseca. Não havendo 

manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será devolvido à 

origem no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42031 Nr: 965-11.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Odontológico Zottis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. L. CONSTRUTORA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudiane Tereza Vieira Tirloni 

- OAB:OAB/MT 15717, Edy Wilson Piccini - OAB:MT 4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

quanto aos honorários propostos pelo Sr. Perito Nomeado, JOÃO PAVAN 

GHELLER, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), para 

efetuar e comprovar nos autos o depósito no prazo de 05 dias, através de 

guia para depósito em conta única, a ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, no link depósitos judiciais na opção 

emissão de guia pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48234 Nr: 709-97.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidney Godinho da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60199 Nr: 2461-36.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSON RODRIGUES DA SILVA, JOSUEL 

ROBERTO SILVÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Antonio Biolchi - 

OAB:18488

 Impulsiono os autos para intimar o procurador dos acusados para que no 

prazo de 8 dias apresente contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58911 Nr: 1671-52.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão da oficiala de justiça de fls. 124, impulsiono estes autos 

para intimar da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, 

no prazo de 5 dias, o depósito da diligência, devendo para tanto acessar o 

CPD – Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no 

site do Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53680 Nr: 1438-89.2016.811.0108

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ROGERIO CORTEZIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:MT/17.613, EDUARDO ONO TERASHIMA - OAB:SP 257.225, 

MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - OAB:SP/182.514, TATIANA 

TIBERIO LUZ - OAB:SP 196.959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:MT-13844, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:MT 13.412-A

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerida autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar quanto ao laudo pericial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25147 Nr: 1423-33.2010.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERCILIO NEVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR BESKOW - OAB:MT 

16.586- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, por meio de sua 

procuradora, para no prazo de 15 dias manifeste acerca da devolução da 

missiva e requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63650 Nr: 1439-06.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:MT/21.503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 Considerando o teor da portaria 1420/2018 PRES, que alterou o horário de 

funcionamento no dia 19.12.2018, promovo a redesignação do ato de 

audiência de conciliatória para do dia 06 de fevereiro de 2019 as 16h30min 

e intimação das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25901 Nr: 505-92.2011.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9059-MT, Daniele Cavalleri Rezende - OAB:, JACKSON NICOLA 

MAIOLINO - OAB:17.147/MT, RENATA SUSETE CAUDURO NAPURI - 

OAB:73380/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da devolução da 

missiva com o cumprimento negativo para o ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60534 Nr: 2725-53.2017.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar quanto à certidão do 

oficial de justiça de fl. 35 e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 63599 Nr: 1406-16.2018.811.0108

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPERLIRA ARMAZENS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA CERES INDUSTRIA DE CEREAIS E 

ARMAZEN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA CAPPELLESSO - 

OAB:12772

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1406-16.2018.8.11.0108.

Deveras, segundo a norma de regência, a viabilidade técnica dos 

embargos de declaração está condicionada a existência de erro material, 

de omissão, de obscuridade ou de contradição, de que padeça 

determinada decisão judicial ou sentença [art. 1022 do Código de 

Processo Civil].

Da análise do material cognitivo produzido no processo, vislumbra-se que, 

de fato, na decisão embargada não foi apreciado o pedido da 

autora/embargante que visa à restituição do valor pago a título de 

custas/taxas judiciais. Destarte, constatada a omissão e levando-se por 

linha de estima a ausência de amparo legal para restituição das custas 

iniciais, considero que o pedido deva ser indeferido.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração formulados por 

Coperlira Armazéns Gerais Ltda, para o fim de PROMOVER a retificação 

do veredicto juntado na fl. 29 dos autos e, consequentemente, INDEFIRO o 

pedido de restituição das custas processuais, por ausência de amparo 

legal.

DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso 

[art. 1026 do Código de Processo Civil].

Intime-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 13 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 63280 Nr: 1198-32.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDRVS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdI, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1198-32.2018.811.0108 - CÓDIGO: 63280

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA C/C 

INTERDIÇÃO PROVISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

SAÚDE

REQUERENTE: MARIA DO ROSÁRIO VITURINO SABINO

REQUERIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO

 MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ/MT

VISTO.

 Intime-se a parte autora por meio da Defensoria Pública para se 

manifestar quanto aos petitórios de pp. 64/68, requerendo o que entender 

de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 27 de novembro de 2018.

GISELE ALVES SILVA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 63635 Nr: 1428-74.2018.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CLÉCIO RIGOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAIR FATIMA DE CONZ KRITOSCHIK 

RIGOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karolina Pasko dos Santos 

Fonseca - OAB:23579/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1428-74.2018.811.0108 – CÓDIGO: 63635

REQUERENTE: JOÃO CLÉCIO RIGOLI

REQUERIDA: ADELAIR FÁTIMA DE CONZ KRITOSCHIK RIGOLI

 VISTOS, ETC.

 Cuida-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CO PARTILHA DE BENS C/C 

PEDIDO LIMINAR, em trâmite entre as partes acima identificadas.

Em petição de pp. 73/74, o requerente pugnou pela desistência da ação e 

arquivamento em definitivo do presente feito.

Assim, verificando que a causídica do autor possui procuração nos autos 

(p. 33) e não houve a angularização da relação processual, pela 

inexistência de citação, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, 

de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

Sem custas em razão da extinção prematura do feito.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 27 de novembro de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 61741 Nr: 268-14.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Considerando o deferimento da liminar (p. 73), bem como a 

comprovada necessidade de continuidade da aplicação do medicamento 

AVASTIN em prol do autor, conforme novos laudos juntados (p. 97/verso), 

DEFIRO novo bloqueio judicial nas contas do Estado, da quantia restante 

necessária ao custeio de mais 04 (quatro) aplicações do medicamento 

AVASTIN, em observância ao orçamento de menor valor apresentado aos 

autos (p. 98).Segue ordem judicial de bloqueio, cujo valor de R$ 2.430,00 

(dois mil, quatrocentos e trinta reais) foi devidamente constrito e 

transferido para conta de depósito judicial do Tribunal de Justiça 

(anexo).Proceda a Sra. Gestora a imediata vinculação do valor ao 

presente feito. Consigno que, eventuais valores bloqueados e não 

utilizados nestes autos serão devidamente restituídos ao Estado de Mato 

Grosso.Oficie-se com URGÊNCIA, à Clínica Hospital dos Olhos de Cuiabá, 

a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, indique, nos autos, data para a 

realização da aplicação da medicação em prol do paciente Antonio 

Ferreira dos Santos, conforme prescrição médica e orçamento de p. 97. 

(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 59661 Nr: 2152-15.2017.811.0108

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ROGERIO CORTEZIA, EVANDRO 

ROBERTO CORTEZIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA BIRAL VIEIRA DA 

CUNHA MARTINS - OAB:SP/246.397, CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:MT/17.613, MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - 

OAB:SP/182.514, TATIANA TIBERIO LUZ - OAB:SP 196.959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:21382/O, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:MT 13.412-A

 AUTOS N.º 2152-15.2017.811.0108 – CÓDIGO: 59661

AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

VISTOS.

Conforme petitório de pp. 364/365 e demais documentos apresentados 

(pp. 365 verso/ 374), intime-se o perito acerca da possibilidade de 

redução dos honorários propostos, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 31 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURÍM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 18782 Nr: 1901-80.2006.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.E. CONFECÇÕES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1901-80.2006.811.0108 – CÓDIGO: 18782

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH

 EXECUTADO: J. E. CONFECÇÕES LTDA - ME

VISTOS, ETC.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL, em trâmite entre as partes acima 

identificadas.

O exequente informou o adimplemento da execução, objeto da lide, 

requerendo assim a extinção do feito em virtude do pagamento realizado.

Assim, considerando que a parte devedora satisfez a obrigação que lhe 

foi exigida, DECRETO a extinção da ação, com amparo no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas pelo executado se houver.

Após o trânsito em julgado, procedidas todas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe.

 P.R.I.C.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 31 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 45001 Nr: 1032-39.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvane Carla Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:10885
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1032-39.2014.811.0108 – CÓDIGO: 45001

EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO

EXECUTADO: SILVANE CARLA MARCONDES

VISTOS, ETC.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL, em trâmite entre as partes acima 

identificadas.

O exequente informou o adimplemento da execução, objeto da lide, 

requerendo assim a extinção do feito em virtude do pagamento realizado.

Assim, considerando que a parte devedora satisfez a obrigação que lhe 

foi exigida, DECRETO a extinção da ação, com amparo no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas pela executada se houver.

Após o trânsito em julgado, procedidas todas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe.

 P.R.I.C.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 31 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 19013 Nr: 41-10.2007.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUMAR LETTERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 41-10.2007.811.0108 – CÓDIGO: 19013

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH

EXECUTADO: NEUMAR LETTERS

VISTOS, ETC.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL, em trâmite entre as partes acima 

identificadas.

O exequente informou o adimplemento da execução, objeto da lide, 

requerendo assim a extinção do feito em virtude do pagamento realizado.

Assim, considerando que a parte devedora satisfez a obrigação que lhe 

foi exigida, DECRETO a extinção da ação, com amparo no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas pelo executado se houver.

Após o trânsito em julgado, procedidas todas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe.

 P.R.I.C.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 31 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 19775 Nr: 831-91.2007.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloisa Noeli Becker ME, Eloisa Noeli Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 831-91.2007.811.0108 (Código 19775)

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executadas: Eloisa Noeli Becker Me e Outra

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS.

Atente-se a secretaria para o integral cumprimento da sentença de f.19 e 

decisão de f. 30.

Às providências.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 31 de outubro de 2018.

CASSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 65108 Nr: 2351-03.2018.811.0108

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LIMA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DIAS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2351-03.2018.811.0108 – CÓDIGO: 65108

ARROLAMENTO COMUM

VISTOS.

Nomeio como inventariante a requerente MARIA DE LIMA SOARES, 

independentemente de termo nos autos.

E, determino:

1. Havendo bens, faculta-se a inventariante, caso todos os herdeiros 

sejam maiores e capazes, apresentar, juntamente com as primeiras 

declarações, o plano de partilha amigável, nos moldes dos art. 653 do 

CPC, tudo subscrito por todos os interessados (meeira, herdeiros e 

respectivos cônjuges), com as firmas reconhecidas por tabelião, caso em 

que fica dispensada a fase citatória e o feito passará a ter o rito de 

arrolamento sumário.

 2. Não havendo a apresentação de plano de partilha amigável, 

promovam-se as citações pertinentes, na forma do art. 626 do CPC.

3. Deverá a inventariante providenciar, quando da apresentação das 

primeiras declarações, a juntada aos autos dos seguintes documentos: a) 

certidões fiscais atualizadas (Fazendas Nacional, Estadual e Municipal).

 4. Sem prejuízo, oficie-se ao INSS para o encaminhamento de certidão de 

inexistência de herdeiros habilitados em nome do “De Cujus”. Prazo: 10 

dias.

Após, cite-se a ilustre representante da Fazenda Pública Estadual, e, 

sendo o caso, do Ministério Público.

 Defiro os benefícios da justiça gratuita.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 31 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURÍM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 58753 Nr: 1572-82.2017.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1572-82.2017.811.0108 – CÓDIGO: 58753

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

VISTO.

Defiro o pedido retro (p. 25), sem prejuízo, determino ainda que se faça às 

publicações e intimações conforme requerido.

Proceda-se a Sr.ª Gestora as devidas anotações na capa dos autos e 

onde mais couber.

 Comprovante de recolhimento da diligência devidamente recolhido (pp. 

23/24).

Expeça-se mandado de busca e apreensão conforme determinado em 

decisão de pp. 16/17.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 31 de outubro de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48672 Nr: 897-90.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 
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MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI MACHADO DE JESUS, DOMINGOS 

VALSIDE NUNES, Thiago Palharini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da devolução das 

correspondências sem êxito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43239 Nr: 2202-80.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alecir Bordinhão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:OAB/MT 12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:OAB/MT 15469-A, 

Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:OAB/MT 12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos pra intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias apresentar planilha de cálculo 

atualizada e em conformidade com a sentença e acórdão proferidos nos 

autos de embargsos à execução, código: 45913.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43236 Nr: 2199-28.2013.811.0108

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JOSINO OLIVEIRA DA SILVA, RITA DE CACIA 

FIGUEIREDO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Martinelli, Maria Cassia Couto Martinelli, 

Marcio Adriano Martinelli, Antonio Martinelli Junior, Ariella Martinelli, 

DANIELA BASO MARTINELLI, Maurel Jose Bortolini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Fonseca Broca - 

OAB:8441-B, PEDRO RONNY ARGERIN - OAB:4883/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, III do CPC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65596 Nr: 2624-79.2018.811.0108

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUIZA APARECIDA OLBERMAMN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2624-79.2018.811.0108 (Código 65596)

Requerente: Luiza Aparecida Olbermamn da Silva.

 Requerido: Carlos da Silva

QUEIXA-CRIME

VISTOS.

Antes da análise acerca do recebimento da presente Queixa-Crime, em 

obediência ao art. 520 do CPP, designo audiência para conciliação entre 

as partes para o dia 20 de fevereiro de 2019 ,às 13h00min.

 Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Às providências.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 22 de novembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62945 Nr: 88-67.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LO AY ADNAN MAHMOUD ABU AL RUB - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/MT 24.195

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao autor para no prazo de 15 

(quinze)dias IMPUGNE A CONTESTAÇÃO de fls. 167-193.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61542 Nr: 748-95.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LOPES, FLORISDETE DIAS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONOFRE JOSE NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:OAB/MT 

11.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT, JOEL BORTOLASSI - OAB:11.431-A

 Certifico e dou fé que nesta data impulsiono os autos ao autor, para no 

prazo de 15 (quinze) dias IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS 

de fls. 120-387.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65436 Nr: 1248-30.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS GUSTAVO VARGAS, TELMA LUCIA DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - 

OAB:OAB/MT 20868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 139-141, 

proferida nos autos, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 18 de 

FEVEREIRO de 2019, às 13:00horas, consignando ainda que a intimação 

da PARTE AUTORA será realizada na pessoa de seu advogado (Art. 334, 

§ 3º e 270 do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57668 Nr: 239-04.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR TABORDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B, JOSEANA PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 

309.473
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data impulsiono os autos ao autor, para no 

prazo de 15 (quinze) dias manifestar acerca do laudo pericial de fls. 

50/51, requerendo o que de direito.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63624 Nr: 373-60.2018.811.0085

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AGENOR TUON, OSVALDO SANTOS TUON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANA PARIS - ME, CRISTINA PARIS, 

MYLENA PARIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037, DIONIR ANTONIO CONTREIRA - OAB:22337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao autor para manifestar-se no 

prazo de 15 dias acerca da certidão e documento de fls. 69/70 e mandado 

de citação de fls. 71-73.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37080 Nr: 1122-92.2009.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOZIMAR HERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FELIPE WEBER DE 

SOUSA, para devolução dos autos nº 1122-92.2009.811.0085, Protocolo 

37080, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65078 Nr: 1062-07.2018.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O

 Autos n° 1062-07.2018.811.0085 (Código 65078)

Vistos.

Os autos vieram-me conclusos ante o aporte da certidão de fl. 351. Pois 

bem.

Em que pese o programa de proteção à testemunha estar em fase de 

criação neste Estado, bem como a informação proveniente da SEJUDH em 

relação a responsabilidade da Polícia em proteger as testemunhas em 

situação de risco, verifica-se por este juízo que tal medida não possui 

suporte à assegurar a proteção desejada às testemunhas elencadas pela 

defesa, tendo em vista que a Secretaria Adjunta de Direitos Humanos não 

soube mencionar quais entidades que promovem a proteção relatada.

Sendo assim, compulsando detidamente os autos, DETERMINO à Senhora 

Gestora Judiciária para que, com urgência, aplique-se o disposto na 

Seção 52, artigo 1.789 e seguintes, da CNGC, a fim de assegurar a 

proteção às testemunhas, ocultando seus dados pessoais de todos os 

elementos de informação constante nos autos.

 INTIME-SE a Defesa e CIENTIFIQUE-SE o MPE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 27 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65078 Nr: 1062-07.2018.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O

 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.

Ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO solenidade para 

07/03/2019 às 13h30min, DETERMINANDO a intimação do acusado, da 

defesa, das testemunhas arroladas e do órgão ministerial para 

comparecimento. Depreque-se a oitiva das testemunhas, se necessário, 

fixando prazo para o cumprimento, consoante preceitua o artigo 1.362, 

seção 3, capítulo VII da CNGC.

Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2513 Nr: 257-06.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Alves, José Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22.819 / PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918/PR, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16691-A/MT, Paula 

Rodrigues da Silva - OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Jonas de Macedo - 

OAB:3.565/MT

 LEILÕES DESIGNADOS

1º Leilão

Dia 12/12/2018 às 13horas.

2º Leilão

Dia 12/12/2018 às 14horas.

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar os advogados das partes 

acerca das datas dos leilões acima, em conformidade às ordens de 

serviço nºs. 01/2008 e 01/2017 deste juízo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-37.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000181-37.2018.8.11.0077. REQUERENTE: GUSTAVO 

FERREIRA LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Em consulta ao 

sistema INFOJUD, verifiquei que o autor tem endereço em Mirassol 

D'Oeste/MT. CPF: 021.766.681-70 Nome Completo: GUSTAVO FERREIRA 

LIMA Nome da Mãe: MARIA APARECIDA FERREIRA LIMA Data de 
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Nascimento: 26/01/1988 Título de Eleitor: 0025550971872 Endereço: SIT 

CACHOERINHA SAO SATURNINO ZONA RURAL CEP: 78280-000 

Municipio: MIRASSOL D'OESTE UF: MT O documento juntado aos autos 

para comprovação de endereço não é idôneo, por se tratar de boleto 

bancário emitido por pequena empresa situada em outro Município. Desse 

modo, determino a intimação da parte autora para juntar aos autos em 

05(cinco) dias comprovante idôneo de endereço nesta Comarca (conta de 

água, energia elétrica, telefone, IPTU), em nome próprio, sob pena de 

extinção por incompetência territorial. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 27 de novembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000122-49.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000122-49.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei 

n. 9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

nos termos do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Ocorre que, em 

13/11/2018, após consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os 

cálculos de execução estão paralisados desde 26/09/2018 em 

decorrência da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, 

que suspendeu o uso do IPCA-E como índice de correção monetária para 

os processos em execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os 

processos do mês de maio, por isso estamos pendentes com algumas 

comarcas que nos enviaram processos no referido mês. Estamos 

aguardando novo posicionamento do STF a respeito, para que possamos 

retomar os trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os 

processos para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi 

expedido e a fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data 

correta e sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa 

situação, me informe para que possamos verificar, já nos demais casos 

será necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para 

maiores esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar 

da Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca 

de alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar 

da Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja comprovado o depósito 

judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer 

conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. 

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do 

Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de pagamento nos 

autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, 

do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá encaminhar ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da certidão 

supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, §6º, do 

Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, conclusos 

para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 27 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000118-12.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000118-12.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública 

quanto ao direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação 

expressa ou do decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta data, 

desnecessária a intimação das partes. O cálculo de liquidação do débito 

será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, nos termos do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. 

Ocorre que, em 13/11/2018, após consulta por este Juízo, o Departamento 

Auxiliar da Presidência encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo 

que os cálculos de execução estão paralisados desde 26/09/2018 em 

decorrência da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, 
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que suspendeu o uso do IPCA-E como índice de correção monetária para 

os processos em execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os 

processos do mês de maio, por isso estamos pendentes com algumas 

comarcas que nos enviaram processos no referido mês. Estamos 

aguardando novo posicionamento do STF a respeito, para que possamos 

retomar os trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os 

processos para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi 

expedido e a fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data 

correta e sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa 

situação, me informe para que possamos verificar, já nos demais casos 

será necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para 

maiores esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar 

da Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca 

de alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar 

da Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja comprovado o depósito 

judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer 

conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. 

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do 

Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de pagamento nos 

autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, 

do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá encaminhar ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da certidão 

supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, §6º, do 

Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, conclusos 

para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 27 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000119-94.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000119-94.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública 

quanto ao direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação 

expressa ou do decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta data, 

desnecessária a intimação das partes. O cálculo de liquidação do débito 

será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, nos termos do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. 

Ocorre que, em 13/11/2018, após consulta por este Juízo, o Departamento 

Auxiliar da Presidência encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo 

que os cálculos de execução estão paralisados desde 26/09/2018 em 

decorrência da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, 

que suspendeu o uso do IPCA-E como índice de correção monetária para 

os processos em execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os 

processos do mês de maio, por isso estamos pendentes com algumas 

comarcas que nos enviaram processos no referido mês. Estamos 

aguardando novo posicionamento do STF a respeito, para que possamos 

retomar os trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os 

processos para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi 

expedido e a fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data 

correta e sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa 

situação, me informe para que possamos verificar, já nos demais casos 

será necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para 

maiores esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar 

da Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca 

de alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar 

da Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 
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indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja comprovado o depósito 

judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer 

conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. 

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do 

Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de pagamento nos 

autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, 

do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá encaminhar ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da certidão 

supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, §6º, do 

Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, conclusos 

para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 27 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000125-04.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000125-04.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei 

n. 9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

nos termos do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Ocorre que, em 

13/11/2018, após consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os 

cálculos de execução estão paralisados desde 26/09/2018 em 

decorrência da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, 

que suspendeu o uso do IPCA-E como índice de correção monetária para 

os processos em execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os 

processos do mês de maio, por isso estamos pendentes com algumas 

comarcas que nos enviaram processos no referido mês. Estamos 

aguardando novo posicionamento do STF a respeito, para que possamos 

retomar os trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os 

processos para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi 

expedido e a fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data 

correta e sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa 

situação, me informe para que possamos verificar, já nos demais casos 

será necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para 

maiores esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar 

da Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca 

de alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar 

da Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja comprovado o depósito 

judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer 

conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. 

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do 

Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de pagamento nos 

autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, 

do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá encaminhar ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da certidão 

supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, §6º, do 

Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, conclusos 

para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 27 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000126-86.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000126-86.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei 

n. 9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 
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Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

nos termos do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Ocorre que, em 

13/11/2018, após consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os 

cálculos de execução estão paralisados desde 26/09/2018 em 

decorrência da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, 

que suspendeu o uso do IPCA-E como índice de correção monetária para 

os processos em execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os 

processos do mês de maio, por isso estamos pendentes com algumas 

comarcas que nos enviaram processos no referido mês. Estamos 

aguardando novo posicionamento do STF a respeito, para que possamos 

retomar os trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os 

processos para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi 

expedido e a fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data 

correta e sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa 

situação, me informe para que possamos verificar, já nos demais casos 

será necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para 

maiores esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar 

da Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca 

de alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar 

da Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja comprovado o depósito 

judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer 

conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. 

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do 

Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de pagamento nos 

autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, 

do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá encaminhar ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da certidão 

supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, §6º, do 

Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, conclusos 

para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 27 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000128-56.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000128-56.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei 

n. 9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

nos termos do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Ocorre que, em 

13/11/2018, após consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os 

cálculos de execução estão paralisados desde 26/09/2018 em 

decorrência da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, 

que suspendeu o uso do IPCA-E como índice de correção monetária para 

os processos em execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os 

processos do mês de maio, por isso estamos pendentes com algumas 

comarcas que nos enviaram processos no referido mês. Estamos 

aguardando novo posicionamento do STF a respeito, para que possamos 

retomar os trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os 

processos para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi 

expedido e a fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data 

correta e sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa 

situação, me informe para que possamos verificar, já nos demais casos 

será necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para 

maiores esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar 

da Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca 

de alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar 

da Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 
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social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja comprovado o depósito 

judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer 

conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. 

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do 

Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de pagamento nos 

autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, 

do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá encaminhar ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da certidão 

supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, §6º, do 

Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, conclusos 

para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 27 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000130-26.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000130-26.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei 

n. 9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

nos termos do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Ocorre que, em 

13/11/2018, após consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os 

cálculos de execução estão paralisados desde 26/09/2018 em 

decorrência da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, 

que suspendeu o uso do IPCA-E como índice de correção monetária para 

os processos em execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os 

processos do mês de maio, por isso estamos pendentes com algumas 

comarcas que nos enviaram processos no referido mês. Estamos 

aguardando novo posicionamento do STF a respeito, para que possamos 

retomar os trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os 

processos para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi 

expedido e a fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data 

correta e sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa 

situação, me informe para que possamos verificar, já nos demais casos 

será necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para 

maiores esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar 

da Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca 

de alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar 

da Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja comprovado o depósito 

judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer 

conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. 

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do 

Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de pagamento nos 

autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, 

do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá encaminhar ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da certidão 

supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, §6º, do 

Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, conclusos 

para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 27 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000124-19.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 
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Processo: 1000124-19.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei 

n. 9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

nos termos do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Ocorre que, em 

13/11/2018, após consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os 

cálculos de execução estão paralisados desde 26/09/2018 em 

decorrência da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, 

que suspendeu o uso do IPCA-E como índice de correção monetária para 

os processos em execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os 

processos do mês de maio, por isso estamos pendentes com algumas 

comarcas que nos enviaram processos no referido mês. Estamos 

aguardando novo posicionamento do STF a respeito, para que possamos 

retomar os trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os 

processos para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi 

expedido e a fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data 

correta e sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa 

situação, me informe para que possamos verificar, já nos demais casos 

será necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para 

maiores esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar 

da Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca 

de alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar 

da Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja comprovado o depósito 

judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer 

conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. 

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do 

Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de pagamento nos 

autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, 

do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá encaminhar ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da certidão 

supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, §6º, do 

Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, conclusos 

para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 27 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000127-71.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000127-71.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei 

n. 9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

nos termos do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Ocorre que, em 

13/11/2018, após consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os 

cálculos de execução estão paralisados desde 26/09/2018 em 

decorrência da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, 

que suspendeu o uso do IPCA-E como índice de correção monetária para 

os processos em execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os 

processos do mês de maio, por isso estamos pendentes com algumas 

comarcas que nos enviaram processos no referido mês. Estamos 

aguardando novo posicionamento do STF a respeito, para que possamos 

retomar os trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os 

processos para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi 

expedido e a fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data 

correta e sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa 

situação, me informe para que possamos verificar, já nos demais casos 

será necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para 

maiores esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar 

da Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca 

de alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar 

da Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 
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retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja comprovado o depósito 

judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer 

conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. 

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do 

Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de pagamento nos 

autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, 

do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá encaminhar ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da certidão 

supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, §6º, do 

Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, conclusos 

para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 27 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000131-11.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000131-11.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei 

n. 9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

nos termos do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Ocorre que, em 

13/11/2018, após consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os 

cálculos de execução estão paralisados desde 26/09/2018 em 

decorrência da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, 

que suspendeu o uso do IPCA-E como índice de correção monetária para 

os processos em execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os 

processos do mês de maio, por isso estamos pendentes com algumas 

comarcas que nos enviaram processos no referido mês. Estamos 

aguardando novo posicionamento do STF a respeito, para que possamos 

retomar os trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os 

processos para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi 

expedido e a fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data 

correta e sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa 

situação, me informe para que possamos verificar, já nos demais casos 

será necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para 

maiores esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar 

da Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca 

de alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar 

da Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja comprovado o depósito 

judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer 

conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. 

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do 

Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de pagamento nos 

autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, 

do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá encaminhar ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da certidão 

supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, §6º, do 

Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, conclusos 

para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 27 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000123-34.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000123-34.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei 

n. 9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

nos termos do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Ocorre que, em 

13/11/2018, após consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os 

cálculos de execução estão paralisados desde 26/09/2018 em 

decorrência da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, 

que suspendeu o uso do IPCA-E como índice de correção monetária para 

os processos em execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os 

processos do mês de maio, por isso estamos pendentes com algumas 

comarcas que nos enviaram processos no referido mês. Estamos 

aguardando novo posicionamento do STF a respeito, para que possamos 

retomar os trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os 

processos para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi 

expedido e a fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data 

correta e sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa 

situação, me informe para que possamos verificar, já nos demais casos 

será necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para 

maiores esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar 

da Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca 

de alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar 

da Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja comprovado o depósito 

judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer 

conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. 

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do 

Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de pagamento nos 

autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, 

do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá encaminhar ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da certidão 

supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, §6º, do 

Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, conclusos 

para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 27 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000120-79.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000120-79.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei 

n. 9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

nos termos do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Ocorre que, em 

13/11/2018, após consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os 

cálculos de execução estão paralisados desde 26/09/2018 em 

decorrência da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, 

que suspendeu o uso do IPCA-E como índice de correção monetária para 

os processos em execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os 

processos do mês de maio, por isso estamos pendentes com algumas 

comarcas que nos enviaram processos no referido mês. Estamos 

aguardando novo posicionamento do STF a respeito, para que possamos 

retomar os trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os 

processos para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi 

expedido e a fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data 

correta e sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa 

situação, me informe para que possamos verificar, já nos demais casos 

será necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para 

maiores esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar 

da Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca 

de alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar 

da Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 
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estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja comprovado o depósito 

judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer 

conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. 

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do 

Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de pagamento nos 

autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, 

do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá encaminhar ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da certidão 

supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, §6º, do 

Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, conclusos 

para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 27 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000121-64.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000121-64.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei 

n. 9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

nos termos do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Ocorre que, em 

13/11/2018, após consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os 

cálculos de execução estão paralisados desde 26/09/2018 em 

decorrência da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, 

que suspendeu o uso do IPCA-E como índice de correção monetária para 

os processos em execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os 

processos do mês de maio, por isso estamos pendentes com algumas 

comarcas que nos enviaram processos no referido mês. Estamos 

aguardando novo posicionamento do STF a respeito, para que possamos 

retomar os trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os 

processos para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi 

expedido e a fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data 

correta e sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa 

situação, me informe para que possamos verificar, já nos demais casos 

será necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para 

maiores esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar 

da Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca 

de alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar 

da Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja comprovado o depósito 

judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer 

conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. 

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do 

Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de pagamento nos 

autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, 

do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá encaminhar ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da certidão 

supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, §6º, do 
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Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, conclusos 

para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 27 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000132-93.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DAIBERT ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA DAIBERT ROCHA OAB - MG142563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000132-93.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: JULIA DAIBERT 

ROCHA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

nos termos do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Ocorre que, em 

13/11/2018, após consulta por este Juízo, o Departamento Auxiliar da 

Presidência encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo que os 

cálculos de execução estão paralisados desde 26/09/2018 em 

decorrência da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, 

que suspendeu o uso do IPCA-E como índice de correção monetária para 

os processos em execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os 

processos do mês de maio, por isso estamos pendentes com algumas 

comarcas que nos enviaram processos no referido mês. Estamos 

aguardando novo posicionamento do STF a respeito, para que possamos 

retomar os trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os 

processos para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi 

expedido e a fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data 

correta e sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa 

situação, me informe para que possamos verificar, já nos demais casos 

será necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para 

maiores esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar 

da Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca 

de alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar 

da Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja comprovado o depósito 

judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer 

conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. 

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do 

Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de pagamento nos 

autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, 

do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá encaminhar ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da certidão 

supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, §6º, do 

Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, conclusos 

para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 27 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000101-73.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000101-73.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública 

quanto ao direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação 

expressa ou do decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta data, 

desnecessária a intimação das partes. O cálculo de liquidação do débito 

será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, nos termos do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. 

Ocorre que, em 13/11/2018, após consulta por este Juízo, o Departamento 

Auxiliar da Presidência encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo 

que os cálculos de execução estão paralisados desde 26/09/2018 em 

decorrência da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, 

que suspendeu o uso do IPCA-E como índice de correção monetária para 

os processos em execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os 

processos do mês de maio, por isso estamos pendentes com algumas 

comarcas que nos enviaram processos no referido mês. Estamos 

aguardando novo posicionamento do STF a respeito, para que possamos 

retomar os trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os 

processos para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi 

expedido e a fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data 

correta e sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa 

situação, me informe para que possamos verificar, já nos demais casos 
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será necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para 

maiores esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar 

da Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca 

de alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar 

da Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja comprovado o depósito 

judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer 

conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. 

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do 

Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de pagamento nos 

autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, 

do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá encaminhar ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da certidão 

supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, §6º, do 

Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, conclusos 

para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 27 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000100-88.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000100-88.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública 

quanto ao direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação 

expressa ou do decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta data, 

desnecessária a intimação das partes. O cálculo de liquidação do débito 

será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, nos termos do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. 

Ocorre que, em 13/11/2018, após consulta por este Juízo, o Departamento 

Auxiliar da Presidência encaminhou e-mail com o seguinte teor: “Informo 

que os cálculos de execução estão paralisados desde 26/09/2018 em 

decorrência da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 870947, 

que suspendeu o uso do IPCA-E como índice de correção monetária para 

os processos em execução. Nessa data, ainda estávamos concluindo os 

processos do mês de maio, por isso estamos pendentes com algumas 

comarcas que nos enviaram processos no referido mês. Estamos 

aguardando novo posicionamento do STF a respeito, para que possamos 

retomar os trabalhos. No momento, estão sendo realizados apenas os 

processos para cálculo de mora, que são aqueles em que o ofício já foi 

expedido e a fazenda intimada, porém não adimpliu o pagamento na data 

correta e sofrerá sequestro de valores. Caso possuam processos nessa 

situação, me informe para que possamos verificar, já nos demais casos 

será necessário aguardar a definição do STF. Fico à disposição para 

maiores esclarecimentos Att. Angela Cestari Martin Departamento Auxiliar 

da Presidência - TJMT” Posteriormente, em 14/11/2018, indagado acerca 

de alternativas para andamento dos processos, o Departamento Auxiliar 

da Presidência encaminhou novo e-mail com o seguinte teor: “Conforme 

conversado, os cálculos de execução estão paralisados devido a 

suspensão da aplicação do IPCA-E determinada pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870.947. Fizemos uma consulta interna a respeito e ainda 

estamos aguardando uma determinação. Atualmente estamos efetuando 

apenas o cálculo de mora, daqueles processos cujos ofícios requisitórios 

já foram expedidos e que sofrerão sequestro. Esclarecendo os seus 

questionamentos, informo: 1) Os autos devem ser enviados para o cálculo 

do Departamento devido ao estabelecido no Provimento 11/2017. 2) As 

alternativas possíveis para o caso da suspensão são: a) a determinação 

do juízo de origem de aplicação da TR (índice menos danoso para os 

cofres públicos) para atualização dos cálculos dos processos. b) a 

determinação do juízo de origem para que seja feito o cálculo das 

retenções tributárias com base no valor homologado inicialmente/originário 

sem seja feita uma nova atualização. Feitos os cálculos, devolvemos para 

que sejam expedidos os ofícios requisitórios para os respectivos 

pagamentos. Atenciosamente, Camila Colombo dos Santos Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP” Indagado, ainda, via telefone, acerca da 

possibilidade de pagamento e retenção de imposto de renda na pessoa 

jurídica, isto é, em nome da sociedade de advogados que integra na 

qualidade de sócio, este Juízo foi informado que tal procedimento é 

possível, bastando que haja menção expressa de tal intuito, da razão 

social e de seu CNPJ. Diante disso, considerando a ausência de previsão 

para retomada da realização dos cálculos de liquidação do débito 

conforme IPCA-E; e considerando que no presente caso a execução é 

líquida, correspondendo ao valor de face da certidão de crédito de 

honorários advocatícios, e que o cálculo serve tão somente para 

atualização monetária e retenção tributária, DETERMINO: a) a realização 

dos cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias; b) a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor. Tão logo seja comprovado o depósito 

judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer 
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conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. 

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do 

Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de pagamento nos 

autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, 

do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá encaminhar ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da certidão 

supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, §6º, do 

Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, conclusos 

para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 27 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126299 Nr: 1000384-13.2018.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA COSTA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INA GRAMKOW - 

OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016). Analisando o processo, 

verifico que a parte requerida, devidamente citada, deixou de contestar a 

ação (pág.76). Desse modo, DECRETO A REVELIA da parte ré, porém, 

sem aplicar o efeito material desse instituto, já que o INSS está inserido no 

conceito de Fazenda Pública, de modo que seus bens e direitos são 

considerados indisponíveis, incidindo, portanto, o disposto pelo artigo 345, 

II, do CPC. Nesse sentido: [...] Sem outras questões processuais 

pendentes, DOU POR SANEADO O FEITO. No mais, tem-se que a 

controvérsia fática restringe-se à alegada incapacidade laborativa do 

autor, bem como se a referida capacidade é parcial/total ou 

temporária/permanente e a carência, na forma da lei. Para elucidação do 

ponto fixado, defiro a produção de prova documental consistente em 

perícia judicial. O ônus da comprovação dos fatos elencados na inicial, 

enquanto constitutivos do direito buscado na ação, é do autor, nos termos 

do artigo 373, I, do CPC. Em que pese já tenha sido realizado perícia nos 

autos, diante do decurso de tempo da sua realização, bem como que 

todos os atos praticados pela Justiça Federal foram anulados pelo TRF1, 

faz-se necessário à produção da prova para análise do pleito inicial. 

Assim, NOMEIO a Dra. AMANDA DESTEFANI EVANGELISTA, CRM/MT nº 

7391, que servirá o encargo independentemente de compromisso. FIXO os 

honorários periciais no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) nos termos 

da Resolução nº 305/2014 do CJF. Para a realização da perícia, DESIGNO 

O DIA 30 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 15h00min, a ser realizada no seguinte 

local: Rua das Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – Medicina e 

Segurança do Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT, telefones: (066) 

3535-1212 e (066) 99995-4085, e-mail: dra.amandadestefani@gmail.com. 

Com a data agendada aos autos, [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126382 Nr: 1000339-09.2018.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INA GRAMKOW - 

OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1000339-09.2018.811.0040

Código n° 126382

Vistos, etc.

 Trata-se de ação sob o rito comum, ajuizada por Geovan Neiva de Aquino 

em desfavor do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

Recebida a inicial em 02/02/2018.

Contestação apresentada pela parte requerida em 05/04/2018.

Impugnação a contestação apresentada em 17/05/2018.

Em decisão proferida em 23/05/2018 foi declinada a competência da 

Comarca de Sorriso/MT, para esta comarca.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016).

Inicialmente, REJEITO a prejudicial de prescrição suscitada pelo requerido, 

pois o pedido administrativo de concessão do benefício foi apresentado 

pela autora em 02/08/2017, portanto, dentro do quinquênio que antecedeu 

o ajuizamento da ação, pelo que inexistem parcelas a serem declaradas 

como prescritas.

Sem outras questões processuais pendentes, DOU POR SANEADO O 

FEITO.

 No mais, tem-se que a controvérsia fática restringe-se à alegada 

incapacidade laborativa do autor, bem como se a referida capacidade é 

parcial/total ou temporária/permanente e a carência, na forma da lei.

Inexistindo previsão legal, convenção das partes e peculiaridades do caso 

em exame que recomendem a distribuição do encargo de forma diversa, o 

ônus da prova é distribuído conforme previsão do artigo 373, inc. I e II do 

Código de Processo Civil.

 As questões de direito relevantes para a decisão de mérito são aquelas 

deduzidas pelas partes, inexistindo questões de direito diversas daquelas 

já suscitadas nos autos.

 A partir de tais pontos controvertidos, admito a produção das seguintes 

provas: (a) prova documental, por meio dos documentos já colacionados 

aos autos; (b) e prova pericial.

Assim, diante da necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO a 

Dra. AMANDA DESTEFANI EVANGELISTA, CRM/MT nº 7391-MT, que 

servirá o encargo independentemente de compromisso.

Nos termos da Resolução de n° 305/2014 – resolução esta que dispõe 

sobre o cadastro e a nomeação de profissionais e o pagamento de 

honorários a advogados dativos, curadores, peritos tradutores e 

interpretes, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

Justiça Federal e da jurisdição federal delegada - FIXO os honorários 

periciais no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) – tabela V da referida 

resolução.

Para a realização da perícia, DESIGNO O DIA 31 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 

14h00min, a ser realizada no seguinte local: Rua das Nogueiras, n° 1115, 

Ágape Clínica LTDA – Medicina e Segurança do Trabalho, Setor Comercial, 

Sinop/MT, telefones: (066) 3535-1212 e (066) 99995-4085, e-mail: 

dra.amandadestefani@gmail.com.

Transcrevo os quesitos formulados pelo INSS, no Ofício Circular nº 

003/2013 em conjunto com os quesitos encaminhados pela 

Recomendação Conjunta 12/2015 do CNJ, para análise pelo perito ora 

designado.

Histórico Laboral do (o) Periciado (a):

a) Profissão Declarada

b) Tempo de profissão

c) Atividade declarada como exercida.

d) Tempo de atividade.

e) Descrição da atividade.

f) Experiência laboral anterior.

g) Data declarada do afastamento do trabalho, se tiver ocorrido.

1) Qual o nome e a idade atual do (a) autor (a)? Qual o atual estado de 

saúde do (a) autor (a)?

2) Qual a atividade laborativa habitual do (a) autor (a)? A parte autora é 

empregada ou “autônoma”?

3) Diga o Senhor perito se a atividade declarada requer a realização de 

esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou 

intensa? Poderia o Senhor perito descrever detalhadamente as tarefas 

desenvolvidas no exercício dessa atividade?

4) Diga o Senhor perito se a parte autora apresenta sinais sugestivos de 

que esta trabalhando, tais como sinais de exposição solar intensa, 

calosidade nas mãos, etc.

5) Diga o Senhor perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta 

acometida de alguma patologia ou do agravamento da patologia teve 

origem alguma incapacidade?

6) Caso a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga o Senhor 
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perito se o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame completar?

7) Diga Senhor perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior 

indicando existência de exame(s) complementa (res) Qual (quais) foi 

(foram) o(s) resultado(s) do(s) mesmo(s)?

8) No caso de incapacidade, há possibilidade de se estabelecer 

clinicamente a data do início da incapacidade (DII), da enfermidade e de 

seu AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO? Caso positivo, quando e qual 

critério utilizado? Caso negativo indique a provável data do início da 

incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir 

da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO, 

DA ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DO INÍCIO DA 

INCAPACIDADE.

9) É possível afirmar se houve incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para essa 

conclusão.

10) Caso a resposta ao quesito n° 5 seja afirmada diga o Senhor perito se 

a patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou 

estabilizada (residual)?

11) Caso a resposta ao quesito n° 5 seja afirmativa diga o Senhor perito 

se o (a) autor (a) encontra-se em uso de medicação especifica paro o 

diagnóstico declinado?

12) Diga o Senhor perito, considerando a profissiografia da atividade 

declarada, se o (a) autor (a) se apresenta incapacitado para o trabalho ou 

para as atividades que anteriormente exercia.

13) No caso de incapacidade, diga o Sr. perito se a incapacidade é total ou 

parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as 

limitações que a moléstia impõem ao exercício da profissão habitual do (a) 

autor (a), levando-o (a) à incapacidade total ou parcial?

14) Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o Sr. perito se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? 

Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a 

moléstia impõem ao exercício da profissão habitual do (a) autor (a), 

levando-o (a) à incapacidade permanente ou temporária?

15) No caso de incapacidade, diga o Senhor Perito se a incapacidade teve 

origem em alguma doença do trabalho, doença profissional ou acidente do 

trabalho, no que se incluem acidentes ou quaisquer atos de terceiros 

ocorridos no local e horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora 

do local de trabalho, mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a 

trabalho e no percurso da residência para o local de trabalho ou deste 

para aquela, ainda que em veículo de propriedade da parte autora.

 16) No caso de incapacidade “permanente e parcial”, diga o Senhor perito 

se a incapacidade decorreu de acidente de qualquer outra natureza. Caso 

positivo, diga o Senhor perito se, após a consolidação das lesões, 

restaram sequelas que implicaram redução da capacidade para o trabalho 

que o autor habitualmente exercia.

17) No caso de incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e total”, 

qual a data provável ou o prazo estimado e indicado para recuperação 

laborativa?

18) No caso de incapacidade “permanente e total”, ela se estende, sob o 

ponto de vista médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é 

possível a reabilitação para outra função?

19) O (a) periciando (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

20) É possível precisar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação de incapacidade)?

21) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

22) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responsa apenas em caso 

afirmativo.

 23) Diga o Senhor Perito se a parte autora é portadora de alguma das 

seguintes enfermidades: a) tuberculose ativa; b) hanseníase; c) alienação 

mental; d) neoplasia maligna; e) cegueira; f) paralisia irreversível e 

incapacitante; g) cardiopatia grave; doença de Parkinson, h) 

espondiloartrose anquilosante; i) nefropatia grave; j) estado avançado da 

doença de Paget (osteíte deformante); k) síndrome da imunodeficiência 

adquirida-AIDS; l) contaminação por radiação com base em conclusão da 

medicina especializada; m) hepatopatia grave.

Ainda, deverá o perito informar se a parte autora encontra-se em alguma 

das seguintes situações: a) cegueira total; b) perda de nove dedos das 

mãos ou superior a esta; c) paralisia dos dois membros superiores ou 

inferiores; d) perda dos membros inferiores, acima dos pés, quando a 

prótese for impossível; e) perda de uma das mãos e de dois pés, ainda 

que a prótese seja possível; f) perda de um membro superior e outro 

inferior, quando a prótese for impossível; g) alteração das faculdades 

mentais com grave perturbação da vida orgânica e social; h) doença que 

exija permanência contínua no leito; e i) incapacidade permanente para as 

atividades da vida diária.

 Em caso positivo, deverá o perito informar se, em razão dessa situação, a 

parte autora necessita da assistência permanente de outra pessoa para a 

realização das atividades da vida diária, devendo ser informado o nome 

dessa pessoa, bem como a sua relação de parentesco com a requerente.

Nos termos do artigo 29 da Resolução 305/2014 “a solicitação de 

pagamento dos honorários periciais dar-se-á após o término do prazo 

para que as partes se manifestem sobre o laudo; havendo pedido de 

complementação ou esclarecimento, depois de satisfatória realização, a 

critério do juiz”.

ENCAMINHEM-SE os quesitos formulados pelas partes.

INTIMEM-SE as partes para se manifestarem nos termos do artigo 465, § 

1°, do CPC, bem como para comparecer no local, dia e horário designados 

pelo expert para se submeter ao exame pericial.

 Com o aporte do laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo 

comum de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Vera/MT, 21 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125772 Nr: 2596-32.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JUNIOR TABORDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO a inicial em todos os seus termos. Inicialmente defiro os 

benefícios da justiça gratuita requerida pela parte autora. Muito embora a 

parte autora tenha colacionado aos autos ponderáveis elementos de 

cognição, estes representam apenas uma visão unilateral dos fatos 

narrados na exordial não possuindo o condão de embasar a tutela 

pretendida de início que é a concessão do auxilio doença até julgamento 

final da demanda. Por esta razão, postergo a análise da medida liminar 

para após a realização da perícia médica, fato que possibilitará a este 

Juízo, melhor instrução do processo. Através do Ofício Circular nº 

003/2013 - PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, no qual a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, seja primeiramente 

realizada a perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que 

seria outorgada maior celeridade ao deslinde da demanda, tendo 

encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os quesitos para serem 

respondidos pelo expert. Assim, NOMEIO a Dra. AMANDA DESTEFANI 

EVANGELISTA, CRM/MT nº 7391, que servirá o encargo 

independentemente de compromisso. FIXO os honorários periciais no 

importe de R$ 200,00 (duzentos reais) nos termos da Resolução nº 

305/2014 do CJF. Para a realização da perícia, DESIGNO O DIA 22 DE 

JANEIRO DE 2019, ÀS 15h00min, a ser realizada no seguinte local: Rua 

das Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – Medicina e Segurança do 

Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT, telefones: (066) 3535-1212 e (066) 

99995-4085, e-mail: dra.amandadestefani@gmail.com. Transcrevo os 

quesitos formulados pelo INSS, no Ofício Circular nº 003/2013 em conjunto 

com os quesitos encaminhados pela Recomendação Conjunta 12/2015 do 

CNJ, para análise pelo perito ora designado. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125736 Nr: 2577-26.2018.811.0102
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DEONEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO a inicial em todos os seus termos. Inicialmente defiro os 

benefícios da justiça gratuita requerida pela parte autora. Muito embora a 

parte autora tenha colacionado aos autos ponderáveis elementos de 

cognição, estes representam apenas uma visão unilateral dos fatos 

narrados na exordial não possuindo o condão de embasar a tutela 

pretendida de início que é a concessão do auxilio doença até julgamento 

final da demanda. Por esta razão, postergo a análise da medida liminar 

para após a realização da perícia médica, fato que possibilitará a este 

Juízo, melhor instrução do processo. Através do Ofício Circular nº 

003/2013 - PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, no qual a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, seja primeiramente 

realizada a perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que 

seria outorgada maior celeridade ao deslinde da demanda, tendo 

encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os quesitos para serem 

respondidos pelo expert. Assim, NOMEIO a Dra. AMANDA DESTEFANI 

EVANGELISTA, CRM/MT nº 7391, que servirá o encargo 

independentemente de compromisso. FIXO os honorários periciais no 

importe de R$ 200,00 (duzentos reais) nos termos da Resolução nº 

305/2014 do CJF. Para a realização da perícia, DESIGNO O DIA 21 DE 

JANEIRO DE 2019, ÀS 15h00min, a ser realizada no seguinte local: Rua 

das Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – Medicina e Segurança do 

Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT, telefones: (066) 3535-1212 e (066) 

99995-4085, e-mail: dra.amandadestefani@gmail.com. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121817 Nr: 734-26.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FORTUNATO MATHIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:14125, 

CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:22627/O, SILVANO FRANCISCO 

DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 Autos nº: 734-26.2018.811.0102

 Código n°: 121817

Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Banco Bradesco 

S/A, em face de Antonio Fortunato Mathias, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram que transacionaram acerca do o 

objeto da ação, nos termos consignados à ref. 45/46, motivo pelo qual 

postularam pela homologação do acordo com a extinção do feito, na forma 

do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário relatório. DECIDO.

O instrumento do acordo à ref. 45/46 está em ordem, e, pois, apto a 

merecer homologação.

Considerando a manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO o 

acordo por elas celebrado, pelo que JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil.

Custas e honorários na forma do acordo.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautela.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 23 de Novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121680 Nr: 657-17.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JOSÉ CIONI, MARIA HELENA 

ALVES ARRUDA CIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449, RAFAEL BERALDO BARROS - OAB:OAB/MT 12.970

 Autos nº: 657-17.2018.811.0102

 Código n°: 121680

Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Vilmar Scherer em 

face de Maria Helena Alves Arruda Cioni e Vanderlei José Cioni.

As partes noticiaram nos autos que transacionaram acerca do o objeto da 

ação, nos termos consignados à ref. 31, motivo pelo qual pleiteiam por sua 

homologação e extinção do feito na forma do artigo 487, III, “b”, do Código 

de Processo Civil.

É o necessário relatório.

DECIDO.

O instrumento do acordo à ref. 31 está em ordem, e, pois, apto a merecer 

homologação.

Considerando a manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO o 

acordo por elas celebrado, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários na forma acordada (ref. 31).

Ante a renúncia ao prazo recursal pelas partes, ARQUIVEM-SE os autos, 

com as baixas de praxe.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Vera/MT, 22 de Novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116819 Nr: 1539-13.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO CHIODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:14125, CRISTIANE 

DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:22627/O, SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280B

 Desse modo, considerando a manifestação de vontade das partes, 

HOMOLOGO o acordo por elas celebrado, pelo que JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil.Deixo de dispor quanto às custas, vez que estas 

não foram adiantadas (art. 18, Lei nº 7.347/1985).Cada parte arcará com 

os respectivos honorários advocatícios (artigo 90, §2° do CPC).OFICIE-SE 

a 2° Câmara de Direito Público e Coletivo do TJ-MT, quanto à homologação 

do acordo realizado entre as partes.Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautela.CIÊNCIA ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Vera-MT, 22 de Novembro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126127 Nr: 2769-56.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTV
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2769-56.2018.811.0102

Código n. 126127

Vistos, etc.

1) RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2) Processem em segredo de justiça (CPC, art. 189, II).

3) DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.

4) Inicialmente, verifico que a parte autora pleiteia a concessão de 

alimentos provisórios em face da requerida. Sendo assim, tendo que resta 

provado nos autos o estado de filiação, porém em razão da não 

comprovação da renda dos alimentantes, FIXO alimentos provisórios no 

importe correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

a serem pagos a partir da citação, mediante recibo, sendo que poderá ser 

modificado a qualquer tempo, acaso se verifique ser outra a realidade do 

binômio possibilidade/necessidade.

5) Diante do interesse manifesto na realização da audiência de 

conciliação, DESIGNE audiência de conciliação conforme a pauta do 

conciliador desta comarca de Vera/MT.

6) CITE-SE e INTIMEM-SE as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus procuradores e testemunhas, independente de 

prévio depósito de rol, importando a ausência desta em extinção e 

arquivamento do processo e daquele em confissão e revelia.

7) Na audiência, se não houver acordo, poderá a requerida contestar, 

desde que o faça por intermédio de advogado.

8) Postergo a análise da liminar para após a realização do estudo 

psicossocial, desse modo, INTIME-SE a Equipe Multidisciplinar deste Juízo 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, realize estudo Psicossocial no 

endereço do requerente.

 9) Considerando que a causa envolve interesse de incapaz INTIME-SE o 

Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 21 de Novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125991 Nr: 2710-68.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURI POZZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, NOMEIO a Dra. AMANDA DESTEFANI EVANGELISTA, CRM/MT nº 

7391, que servirá o encargo independentemente de compromisso. FIXO os 

honorários periciais no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) nos termos 

da Resolução nº 305/2014 do CJF. Para a realização da perícia, DESIGNO 

O DIA 22 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 14h00min, a ser realizada no seguinte 

local: Rua das Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – Medicina e 

Segurança do Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT, telefones: (066) 

3535-1212 e (066) 99995-4085, e-mail: dra.amandadestefani@gmail.com. 

(...) Encaminhem-se os quesitos da autora (pág. 11), bem como as cópias 

da petição inicial, bem como dos documentos que a acompanham. Nos 

termos do artigo 29 da Resolução 305/2014 “a solicitação de pagamento 

dos honorários periciais dar-se-á após o término do prazo para que as 

partes se manifestem sobre o laudo; havendo pedido de complementação 

ou esclarecimento, depois de satisfatória realização, a critério do juiz”. 

APÓS a juntada do laudo, conclusos os autos para análise do pedido de 

tutela antecipada. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Vera/MT, 21 de novembro de 2018. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124865 Nr: 2138-15.2018.811.0102

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REVELINO MACEDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2138-15.2018.811.0102

Código n° 124865

Vistos etc.

Tendo em vista a manifestação da perita nomeada nos autos, em que 

declina de sua nomeação para realização do laudo pericial, REVOGO a 

sua nomeação, e, ato contínuo, NOMEIO como expert a perita Doutora 

Amanda Destefani Evangelista – CRM 7391-MT, com endereço a Rua das 

Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – Medicina e Segurança do 

Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT, telefones: (066) 3535-1212 e (066) 

99995-4085, e-mail: dra.amandadestefani@gmail.com.

Para realização da perícia, DESIGNO O DIA 21 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 

14HORAS, a ser realizada no seguinte local: Rua das Nogueiras, n° 1115, 

Ágape Clínica LTDA – Medicina e Segurança do Trabalho, Setor Comercial, 

Sinop/MT.

Permanecem inalterados os demais termos da decisão proferida à ref. 04. 

Assim, INTIME-SE a perita nomeada e as partes, nos termos da decisão já 

proferida.

Intimem-se

 Expeça-se o necessário.

Vera/MT, 21 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110053 Nr: 539-12.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 539-12.2016.811.0102

Código n° 110053

Vistos etc.

Tendo em vista a manifestação da perita nomeada nos autos, em que 

declina de sua nomeação para realização do laudo pericial, REVOGO a 

sua nomeação, e, ato contínuo, NOMEIO como expert a perita Doutora 

Amanda Destefani Evangelista – CRM 7391-MT, com endereço a Rua das 

Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – Medicina e Segurança do 

Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT, telefones: (066) 3535-1212 e (066) 

99995-4085, e-mail: dra.amandadestefani@gmail.com.

Para realização da perícia, DESIGNO O DIA 28 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 

15HORAS, a ser realizada no seguinte local: Rua das Nogueiras, n° 1115, 

Ágape Clínica LTDA – Medicina e Segurança do Trabalho, Setor Comercial, 

Sinop/MT.

Permanecem inalterados os demais termos da decisão proferida à ref. 34. 

Assim, INTIME-SE a perita nomeada e as partes, nos termos da decisão já 

proferida.

Intimem-se

 Expeça-se o necessário.

Vera/MT, 21 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113495 Nr: 152-60.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO APARECIDO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LISBOA ROSA - 

OAB:16301, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 152-60.2017.811.0102

Código n° 113495

Vistos etc.

Em que pese a certidão à ref. 60, alegando que o A.R expedido para 

intimação da perita de sua nomeação nos autos ainda não retornou, 

verifica-se que a perita tem se manifestado em vários processos 

declinando de sua nomeação, alegando ausência de datas disponíveis, e 

outros, nem se manifestou, deixando transcorrer o prazo sem 

manifestação.

 Assim, de forma a evitar a procrastinação do feito, REVOGO a nomeação 

da perita, e, ato contínuo, NOMEIO como expert a perita Doutora Amanda 

Destefani Evangelista – CRM 7391-MT, com endereço a Rua das 

Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – Medicina e Segurança do 

Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT, telefones: (066) 3535-1212 e (066) 

99995-4085, e-mail: dra.amandadestefani@gmail.com.

Para realização da perícia, DESIGNO O DIA 23 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 

14HORAS, a ser realizada no seguinte local: Rua das Nogueiras, n° 1115, 

Ágape Clínica LTDA – Medicina e Segurança do Trabalho, Setor Comercial, 

Sinop/MT.

Permanecem inalterados os demais termos da decisão proferida à ref. 27. 

Assim, INTIME-SE a perita nomeada e as partes, nos termos da decisão já 

proferida.

Intimem-se

 Expeça-se o necessário.

Vera/MT, 21 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110031 Nr: 534-87.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARTA DA SILVA BALBINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 534-87.2016.811.0102

Código n° 110031

Vistos etc.

Tendo em vista a manifestação da perita nomeada nos autos, em que 

declina de sua nomeação para realização do laudo pericial, REVOGO a 

sua nomeação, e, ato contínuo, NOMEIO como expert a perita Doutora 

Amanda Destefani Evangelista – CRM 7391-MT, com endereço a Rua das 

Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – Medicina e Segurança do 

Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT, telefones: (066) 3535-1212 e (066) 

99995-4085, e-mail: dra.amandadestefani@gmail.com.

Para realização da perícia, DESIGNO O DIA 28 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 

16HORAS, a ser realizada no seguinte local: Rua das Nogueiras, n° 1115, 

Ágape Clínica LTDA – Medicina e Segurança do Trabalho, Setor Comercial, 

Sinop/MT.

Permanecem inalterados os demais termos da decisão proferida à ref. 44. 

Assim, INTIME-SE a perita nomeada e as partes, nos termos da decisão já 

proferida.

Intimem-se

 Expeça-se o necessário.

Vera/MT, 21 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110936 Nr: 789-45.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No mais, tem-se que a controvérsia fática restringe-se à alegada 

incapacidade laborativa do autor, bem como se a referida capacidade é 

parcial/total ou temporária/permanente e a carência, na forma da lei. 

Inexistindo previsão legal, convenção das partes e peculiaridades do caso 

em exame que recomendem a distribuição do encargo de forma diversa, o 

ônus da prova é distribuído conforme previsão do artigo 373, inc. I e II do 

Código de Processo Civil. As questões de direito relevantes para a 

decisão de mérito são aquelas deduzidas pelas partes, inexistindo 

questões de direito diversas daquelas já suscitadas nos autos. A partir de 

tais pontos controvertidos, admito a produção das seguintes provas: (a) 

prova documental, por meio dos documentos já colacionados aos autos; 

(b) e prova pericial. Assim, diante da necessidade de realização de prova 

pericial, NOMEIO a Dra. AMANDA DESTEFANI EVANGELISTA, CRM/MT nº 

7391-MT, que servirá o encargo independentemente de compromisso. Nos 

termos da Resolução de n° 305/2014 – resolução esta que dispõe sobre o 

cadastro e a nomeação de profissionais e o pagamento de honorários a 

advogados dativos, curadores, peritos tradutores e interpretes, em casos 

de assistência judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da 

jurisdição federal delegada - FIXO os honorários periciais no importe de R$ 

200,00 (duzentos reais) – tabela V da referida resolução. Para a 

realização da perícia, DESIGNO O DIA 29 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 

16h00min, a ser realizada no seguinte local: Rua das Nogueiras, n° 1115, 

Ágape Clínica LTDA – Medicina e Segurança do Trabalho, Setor Comercial, 

Sinop/MT, telefones: (066) 3535-1212 e (066) 99995-4085, e-mail: 

dra.amandadestefani@gmail.com. (...) ENCAMINHEM-SE os quesitos 

formulados pelas partes. INTIMEM-SE as partes para se manifestarem nos 

termos do artigo 465, § 1°, do CPC, bem como para comparecer no local, 

dia e horário designados pelo expert para se submeter ao exame pericial. 

Com o aporte do laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo 

comum de 15 (quinze) dias. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115380 Nr: 968-42.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDARCI VALARDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 968-42.2017.811.0102

Código n° 115380

Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a perita nomeada à ref. 32, devidamente 

intimada para apresentação do laudo pericial, se manteve silente (certidão 

de decurso de prazo à ref. 38).

Assim, REVOGO a sua nomeação, e, ato contínuo, NOMEIO como expert a 

perita Doutora Amanda Destefani Evangelista – CRM 7391-MT, com 

endereço a Rua das Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – Medicina e 

Segurança do Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT, telefones: (066) 

3535-1212 e (066) 99995-4085, e-mail: dra.amandadestefani@gmail.com.

Para realização da perícia, DESIGNO O DIA 29 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 

14HORAS, a ser realizada no seguinte local: Rua das Nogueiras, n° 1115, 

Ágape Clínica LTDA – Medicina e Segurança do Trabalho, Setor Comercial, 

Sinop/MT.

Permanecem inalterados os demais termos da decisão proferida à ref. 32. 

Assim, INTIME-SE a perita nomeada e as partes, nos termos da decisão já 

proferida.

Nos termos do artigo 468, §1° do CPC, OFICIE-SE ao Conselho Regional de 

Medicina-CRM, da falha cometida pela profissional.

Intimem-se

 Expeça-se o necessário.

Vera/MT, 21 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125990 Nr: 2709-83.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LINDONIR PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, NOMEIO a Dra. AMANDA DESTEFANI EVANGELISTA, CRM/MT nº 

7391, que servirá o encargo independentemente de compromisso. FIXO os 

honorários periciais no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) nos termos 

da Resolução nº 305/2014 do CJF. Para a realização da perícia, DESIGNO 

O DIA 22 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 16h00min, a ser realizada no seguinte 

local: Rua das Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – Medicina e 

Segurança do Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT, telefones: (066) 

3535-1212 e (066) 99995-4085, e-mail: dra.amandadestefani@gmail.com. 

(...) Encaminhem-se os quesitos da autora (pág. 15), bem como as cópias 

da petição inicial, bem como dos documentos que a acompanham. Nos 

termos do artigo 29 da Resolução 305/2014 “a solicitação de pagamento 

dos honorários periciais dar-se-á após o término do prazo para que as 

partes se manifestem sobre o laudo; havendo pedido de complementação 

ou esclarecimento, depois de satisfatória realização, a critério do juiz”. 

APÓS a juntada do laudo, conclusos os autos para análise do pedido de 

tutela antecipada. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Vera/MT, 21 de novembro de 2018. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126011 Nr: 2718-45.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVILAINE MARIANA MORAIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE FICAGNA - OAB:25455/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela.Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que a parte 

requerida, por meio do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, 

subscrito pelo Procurador Federal Dilson Ferreira Pedrosa Filho, requereu, 

fundamentadamente, a dispensa da solenidade.CITE-SE a parte ré para, 

querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo 

Civil).Desde logo, com fundamento do art. 438, II, do NCPC, REQUISITO as 

cópias de todos os procedimentos administrativos correspondentes ao 

pedido de aposentadoria rural por idade postulado pela parte 

autora.Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar 

a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:1.Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive 

com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;2.Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção.Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 18 DE ABRIL DE 2019, ÀS 14H20MIN.Com efeito, a 

designação precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na 

efetividade do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo 

que nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez 

que respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão 

prévia será prontamente analisada quando da audiência.Desse modo, 

deverão as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da 

intimação do agendamento da audiência, apresentar o rol de testemunhas 

(art. 357, § 4º, NCPC), as quais deverão ser informadas/intimadas da 

audiência (dia, hora e local) pelo advogado da parte, sendo dispensada a 

intimação do juízo, nos termos do art. 455, caput, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116263 Nr: 1326-07.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1326-07.2017.811.0102

Código n° 116263

Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a perita nomeada à ref. 32, devidamente 

intimada para apresentação do laudo pericial, se manteve silente (certidão 

de decurso de prazo à ref. 56).

Assim, REVOGO a sua nomeação, e, ato contínuo, NOMEIO como expert a 

perita Doutora Amanda Destefani Evangelista – CRM 7391-MT, com 

endereço a Rua das Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – Medicina e 

Segurança do Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT, telefones: (066) 

3535-1212 e (066) 99995-4085, e-mail: dra.amandadestefani@gmail.com.

Para realização da perícia, DESIGNO O DIA 28 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 

14HORAS, a ser realizada no seguinte local: Rua das Nogueiras, n° 1115, 

Ágape Clínica LTDA – Medicina e Segurança do Trabalho, Setor Comercial, 

Sinop/MT.

Permanecem inalterados os demais termos da decisão proferida à ref. 32. 

Assim, INTIME-SE a perita nomeada e as partes, nos termos da decisão já 

proferida.

Nos termos do artigo 468, §1° do CPC, OFICIE-SE ao Conselho Regional de 

Medicina-CRM, da falha cometida pela profissional.

Intimem-se

 Expeça-se o necessário.

Vera/MT, 21 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123477 Nr: 1579-58.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1579-58.2018.811.0102

 Código n°: 1234777

Vistos, etc.

Com efeito, inobstante o pedido da parte autora (ref. 79), bem como do 

Parquet (ref.82), verifico que a requerida não foi devidamente citada no 

presente feito, já que o mandado expedido à ref. 65, equivocadamente, 

constou como finalidade, apenas a intimação da requerida para a 

audiência de conciliação realizada na presente ação.

 Assim, considerando que a requerida não reside no endereço indicado 

nos autos, tendo sido intimada da audiência no átrio do fórum (ref. 74), 

INTIME-SE a parte autora, para que informe o atual endereço da requerida, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Informado o endereço, CITE-SE a ré , para que querendo, apresente 

contestação, nos termos da decisão de ref. 04.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 21 de Novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125018 Nr: 2210-02.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO CONCEIÇÃO DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, NOMEIO a Dra. AMANDA DESTEFANI EVANGELISTA, CRM/MT nº 

7391, que servirá o encargo independentemente de compromisso. FIXO os 

honorários periciais no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) nos termos 

da Resolução nº 305/2014 do CJF. Para a realização da perícia, DESIGNO 

O DIA 21 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 16h00min, a ser realizada no seguinte 

local: Rua das Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – Medicina e 

Segurança do Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT, telefones: (066) 

3535-1212 e (066) 99995-4085, e-mail: dra.amandadestefani@gmail.com. 

(...) Encaminhem-se os quesitos da autora (pág. 08/06), bem como as 

cópias da petição inicial, bem como dos documentos que a acompanham. 

Nos termos do artigo 29 da Resolução 305/2014 “a solicitação de 

pagamento dos honorários periciais dar-se-á após o término do prazo 

para que as partes se manifestem sobre o laudo; havendo pedido de 

complementação ou esclarecimento, depois de satisfatória realização, a 

critério do juiz”. APÓS a juntada do laudo, conclusos os autos para análise 

do pedido de tutela antecipada. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Vera/MT, 21 de novembro de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115993 Nr: 1220-45.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PILATTI - OAB:33611, 

MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1220-45.2017.811.0102

Código n° 115993

Vistos etc.

Em que pese a certidão à ref. 49, alegando que o A.R expedido para 

intimação da perita de sua nomeação nos autos ainda não retornou, 

verifica-se que a perita tem se manifestado em vários processos 

declinando de sua nomeação, alegando ausência de datas disponíveis, e 

em outros, nem se manifestou, deixando transcorrer o prazo.

 Assim, de forma a evitar a procrastinação do feito, REVOGO a nomeação 

da perita, e, ato contínuo, NOMEIO como expert a perita Doutora Amanda 

Destefani Evangelista – CRM 7391-MT, com endereço a Rua das 

Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – Medicina e Segurança do 

Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT, telefones: (066) 3535-1212 e (066) 

99995-4085, e-mail: dra.amandadestefani@gmail.com.

Para realização da perícia, DESIGNO O DIA 24 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 

15HORAS, a ser realizada no seguinte local: Rua das Nogueiras, n° 1115, 

Ágape Clínica LTDA – Medicina e Segurança do Trabalho, Setor Comercial, 

Sinop/MT.

Permanecem inalterados os demais termos da decisão proferida à ref. 24. 

Assim, INTIME-SE a perita nomeada e as partes, nos termos da decisão já 

proferida.

Intimem-se

 Expeça-se o necessário.

Vera/MT, 21 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115991 Nr: 1218-75.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDELCI VITORASSI CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PILATTI - OAB:33611, 

MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1218-75.2017.811.0102

Código n° 115991

Vistos etc.

Em que pese não tenha sido juntado aos autos o A.R expedido à ref. 45, 

devidamente cumprido, de forma que não é possível verificar se houve o 

decurso do prazo para juntada do laudo pericial pela perita nomeada nos 

autos, verifica-se que a perita tem se manifestado em vários processos 

declinando de sua nomeação, alegando ausência de datas disponíveis, e 

em outros, nem se manifestou, deixando transcorrer o prazo.

 Assim, de forma a evitar a procrastinação do feito, REVOGO a nomeação 

da perita, e, ato contínuo, NOMEIO como expert a perita Doutora Amanda 

Destefani Evangelista – CRM 7391-MT, com endereço a Rua das 

Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – Medicina e Segurança do 

Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT, telefones: (066) 3535-1212 e (066) 

99995-4085, e-mail: dra.amandadestefani@gmail.com.

Para realização da perícia, DESIGNO O DIA 24 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 

16HORAS, a ser realizada no seguinte local: Rua das Nogueiras, n° 1115, 

Ágape Clínica LTDA – Medicina e Segurança do Trabalho, Setor Comercial, 

Sinop/MT.

Permanecem inalterados os demais termos da decisão proferida à ref. 29. 

Assim, INTIME-SE a perita nomeada e as partes, nos termos da decisão já 

proferida.

Intimem-se

 Expeça-se o necessário.

Vera/MT, 21 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115971 Nr: 1208-31.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI DA SILVA ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1208-31.2017.811.0102

Código n° 115971

Vistos etc.

Tendo em vista a manifestação da perita nomeada nos autos, em que 

declina de sua nomeação para realização do laudo pericial, REVOGO a 

sua nomeação, e, ato contínuo, NOMEIO como expert a perita Doutora 

Amanda Destefani Evangelista – CRM 7391-MT, com endereço a Rua das 

Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – Medicina e Segurança do 

Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT, telefones: (066) 3535-1212 e (066) 

99995-4085, e-mail: dra.amandadestefani@gmail.com.

Para realização da perícia, DESIGNO O DIA 23 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 

16HORAS, a ser realizada no seguinte local: Rua das Nogueiras, n° 1115, 

Ágape Clínica LTDA – Medicina e Segurança do Trabalho, Setor Comercial, 

Sinop/MT.

Permanecem inalterados os demais termos da decisão proferida à ref. 04. 

Assim, INTIME-SE a perita nomeada e as partes, nos termos da decisão já 

proferida.

Ressalte-se que a data da perícia será a mesma designada nos autos de 

código n°112255, uma vez que se trata do mesmo autor, contudo, alguns 

dos pedidos são diferentes.

 Intimem-se

 Expeça-se o necessário.

Vera/MT, 21 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112889 Nr: 1648-61.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1648-61.2016.811.0102

Código n° 112889

Vistos etc.

Tendo em vista a manifestação da perita nomeada nos autos, em que 

declina de sua nomeação para realização do laudo pericial, REVOGO a 

sua nomeação, e, ato contínuo, NOMEIO como expert a perita Doutora 

Amanda Destefani Evangelista – CRM 7391-MT, com endereço a Rua das 

Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – Medicina e Segurança do 

Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT, telefones: (066) 3535-1212 e (066) 

99995-4085, e-mail: dra.amandadestefani@gmail.com.

Para realização da perícia, DESIGNO O DIA 29 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 

15HORAS, a ser realizada no seguinte local: Rua das Nogueiras, n° 1115, 

Ágape Clínica LTDA – Medicina e Segurança do Trabalho, Setor Comercial, 

Sinop/MT.

Permanecem inalterados os demais termos da decisão proferida à ref. 50. 

Assim, INTIME-SE a perita nomeada e as partes, nos termos da decisão já 

proferida.

Intimem-se

 Expeça-se o necessário.

Vera/MT, 21 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125870 Nr: 2644-88.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS DE VERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDA-SE a alteração do polo ativo da demanda, fazendo constar o 

nome MANOELINA COELHO DE ALEIXO.[...] DEFIRO a antecipação de 

tutela, para determinar que a parte ré suspenda a cobrança do valor 

discutido nos autos (R$528,20 - quinhentos e vinte e oito reais e vinte 

centavos), bem como se abstenha de inscrever o nome da requerente no 

órgão de restrição ao crédito, no que tange ao referido valor, sob pena de 

multa diária que fixo no valor de R$ 100,00, limitada ao montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais).DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova[...] DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme pauta do 

conciliador da Comarca de Vera/MT.INTIME-SE a parte requerente, na 

pessoa do advogado, para comparecimento; CITE-SE a parte requerida 

para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento 

é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência 

injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC).Na 

hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou verificada 

a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a 

ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Caso a parte ré 

faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo 

para a contestação será a data do protocolo da manifestação do seu 

desinteresse na audiência de conciliação.Decorrido o prazo para 

contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e 

seguintes do NCPC, nos seguintes termos:[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123034 Nr: 1363-97.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE LOURDES PINTO 

DE OLIVEIRA - OAB:24851/O, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B/MT, 

LUCAS COLDEBELLA - OAB:21969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O caso é de extinção do feito, sem julgamento de mérito, ante a perda de 

objeto. Em que pese o requerimento da parte requerente para que seja 

homologado o acordo por este juízo, verifica-se que o acordo foi realizado 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Sorriso/MT, 

de forma que cabe ao juízo do núcleo a homologação do acordo. No mais, 

em consulta ao PJE – Processo Judicial Eletrônico verifico que foi 

instaurado na 2° Vara Cível de Sorriso/MT processo de guarda, pela ora 

requerida, distribuído sob o número 1003183-29.2018.8.11.0000. 

Analisando os autos, constata-se que o acordo já foi homologado pelo 

Juiz Coordenador do Núcleo (ID n°15947674). Como é cediço, o interesse 

de agir, traduzido pela necessidade ou pela utilidade da tutela jurisdicional, 

que é um requisito prévio de admissibilidade do exame da questão de 

mérito, deve existir tanto no momento do ajuizamento da ação, bem como 

durante toda a demanda, inclusive no instante em que a sentença é 

prolatada. No caso, infere-se que não mais persiste a necessidade e a 

utilidade do prosseguimento da presente demanda, tendo em vista foi 

realizado acordo entre as partes do objeto da ação. Desse modo, a 

presente ação perde seu objeto, devendo, desse modo, ser extinta na 

forma do artigo 485, VI do CPC. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a 

presente ação de providências, nos termos do artigo 485, VI do Código de 

Processo Civil. Sem custas a ressarcir. Sem condenação em honorários, 

uma vez que não se perfectibilizou a angularização processual. 

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Vera/MT, 08 

de novembro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113268 Nr: 36-54.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINA CORREIA DANIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, NÁDIMA THAYS DIAS DE MENDONÇA - OAB:21160/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ACOLHO os embargos declaração para, alterar o dispositivo da 

sentença proferida à ref. 38, passando a figurar da seguinte forma: Ante 

o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS a implementar, em favor do autor, o 

benefício de prestação continuada (art. 20, caput, Lei nº 8.742/93), com 

data do início do benefício (DIB) em 24/08/2016 – Data da Entrada do 

Requerimento Administrativo - DER – RE 631.240/MG). Sobre o valor 

retroativo deverão incidir: a) correção monetária pelo IPCA (RE - 

870947/SE); e b) juros de mora, desde o vencimento de cada parcela 

devida, aplicando-se o índice previsto para a caderneta de poupança (art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97).Permanecem inalterados os outros comandos da 

sentença proferida nos autos. Assim, DETERMINO o seu 

cumprimento.INTIMEM-SE.Vera-MT, 07 de novembro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112623 Nr: 1486-66.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIPINO VOGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ACOLHO os embargos declaração para, alterar o dispositivo da 

sentença proferida à ref. 38, passando a figurar da seguinte forma: Ante 
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o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS a implementar, em favor do autor, o 

benefício de prestação continuada (art. 20, caput, Lei nº 8.742/93), com 

data do início do benefício (DIB) em 01/08/2016 – Data da Entrada do 

Requerimento Administrativo - DER – RE 631.240/MG). Sobre o valor 

retroativo deverão incidir: a) correção monetária pelo IPCA (RE - 

870947/SE); e b) juros de mora, desde o vencimento de cada parcela 

devida, aplicando-se o índice previsto para a caderneta de poupança (art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97).Permanecem inalterados os outros comandos da 

sentença proferida nos autos. Assim, DETERMINO o seu 

cumprimento.INTIMEM-SE.Vera-MT, 07 de novembro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125609 Nr: 1003635-39.2018.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA - OAB:21749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela.Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que a parte 

requerida, por meio do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, 

subscrito pelo Procurador Federal Dilson Ferreira Pedrosa Filho, requereu, 

fundamentadamente, a dispensa da solenidade.CITE-SE a parte ré para, 

querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo 

Civil).Desde logo, com fundamento do art. 438, II, do NCPC, REQUISITO as 

cópias de todos os procedimentos administrativos correspondentes ao 

pedido de aposentadoria rural por idade postulado pela parte 

autora.Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar 

a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:1.Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive 

com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;2.Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção.No mais, DETERMINO a intimação da parte requerida para 

que, no mesmo prazo da contestação, se manifeste quanto ao pedido de 

ref. 04, concernente ao aproveitamento dos depoimentos das 

testemunhas ouvidas nos autos n° 1889-64.2018.811.0102, a título de 

prova emprestada.Por fim, conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Vera/MT, 08 de novembro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125466 Nr: 2437-89.2018.811.0102

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELP, APF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2437-89.2018.811.0102

 Código n°: 125466

Vistos etc.

INTIMEM-SE os requerentes para que se manifestem quanto a cota 

ministerial à ref. 08.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 07 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124353 Nr: 1971-95.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA RODRIGUES DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745/O, BRUNA THOMAZI GARCIA - OAB:91724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1971-95.2018.811.0102

Código nº: 124353

Vistos etc.

Considerando que a parte autora informou nos autos que não tem 

interesse na realização da audiência de conciliação, DETERMINO o 

cancelamento da solenidade agendada nestes autos, permanecendo 

incólumes os demais comandos do despacho inicial (ref. 04).

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Vera-MT, 07 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126120 Nr: 2767-86.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINESIO ZOZ, Maria Eliete Seleski Zoz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAUZ FILHO - 

OAB:27171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2767-86.2018.811.0102

Código nº: 126120

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que a parte autora não comprovou o 

recolhimento das custas e taxa judiciária (ref. 02).

Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o recolhimento de custas e taxa judiciária, sob pena de 

cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC).

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 07 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104344 Nr: 69-15.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Liane Resende - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - OAB:

 Processo n° 69-15. 2015.811.0102

Código n°104344

Vistos etc.

DEFIRO a cota ministerial à ref. 106.

EXPEÇA-SE carta precatória para inquirição das testemunhas arroladas 

pelo parquet nos endereços informados pelo Ministério Público à ref. 106.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 07 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 17599 Nr: 58-74.2001.811.0102

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 1019 de 1025



 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO JORGE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISAMARA SIGLES VODONÓS 

ALVES-Promotoria Pública - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8.094

 Assim, DECLARO PRECLUSA a inquirição da respectiva testemunha – 

Márcia Rosalva Silva Alves.Já quanto ao acusado, verifica-se que foi 

expedida carta precatória à Comarca de Marcelândia para proceder ao 

seu interrogatório. A intimação para a primeira solenidade foi positiva (pág. 

430), contudo, o réu não compareceu. Diante da justificativa apresentada 

pelo advogado do acusado, redesignou-se a solenidade, tendo o réu sido 

intimado em 20/05/2015, não comparecendo ao ato, nem apresentando 

justificativa para tanto.Em que pese o Ministério Público tenha empreendido 

diversas diligências de forma a encontrar o paradeiro do réu, para 

proceder ao seu interrogatório, verifica-se este foi intimado para 

comparecer a solenidade na Comarca de Marcelândia/MT, contudo, não 

esteve presente na audiência, o que, só por esse fato, já ensejaria sua 

revelia. Verifica-se ainda que o réu mudou de residência (pág. 479)sem 

declinar nos autos o seu endereço atualizado.Assim, diante dos fatos 

acima narrados, DECRETO a revelia do acusado nos termos do art. 367, 

do CPP. INTIME-SE o advogado do acusado para, em 05 (cinco) dias, 

apresentar o endereço da testemunha Márcia Rosalva Silva Alves, sob 

pena de preclusão. Apresentado o endereço no prazo legal, venham os 

autos conclusos. Decorrido o prazo sem, manifestação, desde já, 

DECLARO PRECLUSA a inquirição da testemunha. Ato contínuo DÊ-SE 

vista as partes para apresentação de alegações finais, no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério 

Público.CUMPRA-SE expedindo o necessário.INTIME-SE.Vera - MT, 07 de 

novembro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110524 Nr: 664-77.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDO POSSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Autos nº: 664-77.2016.811.0102

Código n°: 110524

Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE VERA/MT, em face de HILDO POSSA.

No curso do processo, a parte autora informou o pagamento integral do 

débito exequendo (ref. 48).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal 

regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da LEF).

No caso dos autos, verifico que, de fato, houve a quitação do débito, 

conforme petição de fl. 106, assim, via de consequência, cabível a 

extinção da execução fiscal.

Diante disso, EXTINGO o executivo fiscal, nos termos do art. 924, inc. II e o 

art. 925 do CPC.

Sem custas a ressarcir, pois a exequente é isenta (art. 39, LEF).

Condeno a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% do valor da causa.

DETERMINO o levantamento das penhoras realizadas no processo.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vera/MT, 07 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108694 Nr: 108-75.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORT VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 108-75.2016.811.0102

Código n. 108694

Vistos.

Ante o teor da certidão à ref. 63, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, para que dê impulsionamento ao 

feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, III, § 1º, do CPC.

 Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera-MT, 22 de Novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106138 Nr: 741-23.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CEZAR MARCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Ante o integral cumprimento da sanção imposta, DECLARO 

EXTINTA A PENA do apenado JULIO CEZAR MARCA.Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE acerca da presente 

sentença ao Cartório Distribuidor, ao Instituto de Identificação Criminal do 

Estado, ao INFOSEG (banco de dados de antecedentes criminais), bem 

como ao correspondente no âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de 

onde proveio o procedimento inquisitorial, nos termos do art. 1.453, IV, da 

CNGC.Após, cumpridas todas as determinações constantes da presente, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Vera/MT, 22 de 

Novembro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112798 Nr: 1001080-20.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERENICE ALVES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA - OAB:21749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1001080-20.2016.811.0040

Código n° 112798

Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a perita nomeada à ref. 54, devidamente 

intimada para apresentação do laudo pericial, se manteve silente (certidão 

de decurso de prazo à ref. 80).

Assim, REVOGO a sua nomeação, e, ato contínuo, NOMEIO como expert a 

perita Doutora Amanda Destefani Evangelista – CRM 7391-MT, com 

endereço a Rua das Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – Medicina e 

Segurança do Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT, telefones: (066) 

3535-1212 e (066) 99995-4085, e-mail: dra.amandadestefani@gmail.com.

Para realização da perícia, DESIGNO O DIA 23 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 

15HORAS, a ser realizada no seguinte local: Rua das Nogueiras, n° 1115, 

Ágape Clínica LTDA – Medicina e Segurança do Trabalho, Setor Comercial, 

Sinop/MT.

Permanecem inalterados os demais termos da decisão proferida à ref. 54. 
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Assim, INTIME-SE a perita nomeada e as partes, nos termos da decisão já 

proferida.

Nos termos do artigo 468, §1° do CPC, OFICIE-SE ao Conselho Regional de 

Medicina-CRM, da falha cometida pela profissional.

Intimem-se

 Expeça-se o necessário.

Vera/MT, 21 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125644 Nr: 1002712-15.2018.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANFORT ESTOFADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1002712-15.2018.811.0102

Código n°: 125644

Vistos, etc.

I) RECEBO a inicial em todos os seus termos.

 II) Diante do manifesto interesse da parte autora DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, conforme pauta do conciliador da Comarca de Vera/MT.

III) INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente 

ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC).

IV) Na hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou 

verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida 

contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC).

 V) Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o 

termo inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação.

VI) Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

VII) Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

VIII) Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as 

questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 

ultrapassados pela jurisprudência reiterada.

IX) Por fim, conclusos para deliberação.

X) CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 21 de Novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115476 Nr: 1020-38.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINIRA ROSA LEMES GUISSO 01620757150, 

CINIRA ROSA LEMES GUISSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAVNNER WILSON CARDOSO 

DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 23089/O

 Autos nº: 1020-38.2017.811.0102

Código n°: 115476

Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, 

em face de CINIRA ROSA LEMES GUISSO.

No curso do processo, após manifestação da parte executada (ref. 26) a 

parte autora informou o pagamento integral do débito exequendo (ref. 31).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal 

regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da LEF).

No caso dos autos, verifico que, de fato, houve a quitação do débito, 

conforme petição de ref. 38, assim, via de consequência, cabível a 

extinção da execução fiscal.

Diante disso, EXTINGO o executivo fiscal, nos termos do art. 924, inc. II e o 

art. 925 do CPC.

Sem custas a ressarcir, pois a exequente é isenta (art. 39, LEF).

Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios, o qual 

arbitro em 10% do valor da causa.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vera/MT, 21 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113850 Nr: 347-45.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHKV, JANE SOARES KONRAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 12085-31.2017.811.0102

Código n° 113850

Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a perita nomeada à ref. 22, devidamente 

intimada para apresentação do laudo pericial, se manteve silente (certidão 

de decurso de prazo à ref. 52).

Assim, REVOGO a sua nomeação, e, ato contínuo, NOMEIO como expert a 

perita Doutora Amanda Destefani Evangelista – CRM 7391-MT, com 

endereço a Rua das Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – Medicina e 

Segurança do Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT, telefones: (066) 

3535-1212 e (066) 99995-4085, e-mail: dra.amandadestefani@gmail.com.

Para realização da perícia, DESIGNO O DIA 24 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 

14HORAS, a ser realizada no seguinte local: Rua das Nogueiras, n° 1115, 

Ágape Clínica LTDA – Medicina e Segurança do Trabalho, Setor Comercial, 

Sinop/MT.

Permanecem inalterados os demais termos da decisão proferida à ref. 22. 

Assim, INTIME-SE a perita nomeada e as partes, nos termos da decisão já 

proferida.

Nos termos do artigo 468, §1° do CPC, OFICIE-SE ao Conselho Regional de 

Medicina-CRM, da falha cometida pela profissional.

Intimem-se

 Expeça-se o necessário.

Vera/MT, 21 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112255 Nr: 1337-70.2016.811.0102

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI DA SILVA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT, PATRICIA MARTENS - OAB:18404/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1337-70.2016.811.0102

Código n° 112255

Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a perita nomeada à ref. 33, devidamente 

intimada para apresentação do laudo pericial, se manteve silente (certidão 

de decurso de prazo à ref. 61).

Assim, REVOGO a sua nomeação, e, ato contínuo, NOMEIO como expert a 

perita Doutora Amanda Destefani Evangelista – CRM 7391-MT, com 

endereço a Rua das Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – Medicina e 

Segurança do Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT, telefones: (066) 

3535-1212 e (066) 99995-4085, e-mail: dra.amandadestefani@gmail.com.

Para realização da perícia, DESIGNO O DIA 23 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 

16HORAS, a ser realizada no seguinte local: Rua das Nogueiras, n° 1115, 

Ágape Clínica LTDA – Medicina e Segurança do Trabalho, Setor Comercial, 

Sinop/MT.

Permanecem inalterados os demais termos da decisão proferida à ref. 61. 

Assim, INTIME-SE a perita nomeada e as partes, nos termos da decisão já 

proferida.

Ressalte-se que a data da perícia será a mesma designada nos autos de 

código n°115971, uma vez que se trata do mesmo autor, contudo, alguns 

dos pedidos são diferentes.

 Nos termos do artigo 468, §1° do CPC, OFICIE-SE ao Conselho Regional de 

Medicina-CRM, da falha cometida pela profissional.

Intimem-se

 Expeça-se o necessário.

Vera/MT, 21 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125931 Nr: 2686-40.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA LEHNEN - OAB:MT 

10.752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

conforme provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103388 Nr: 1151-18.2014.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE LIBERALI, ERMELINA CORDEIRO DE 

LIBERALI, NEDSON DONIZETE DE LIBERALI, KELLY FRANCIELI GRISA DE 

LIBERALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:MT 17.596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:MT 21.919, JIANCARLO 

LEOBET - OAB:10718, JOYCE CARLA M. DE ANDRADE HEEMANN - 

OAB:8723 MT, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:MT/15.326

 Nos termos da legislação vigente, Intimo o Advogado da parte Ré, ALCIR 

FERNANDO CESA, para no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceder a 

devolução dos autos em Cartório, sob pena de busca e apreensão e 

demais sanções cabíveis à espécie.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110031 Nr: 534-87.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARTA DA SILVA BALBINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o Advogado da parte autora, da designação da Pericia Médica, 

para o dia 28/01/2019, às 16h00min, na Rua das Nogueiras, n° 1115, 

Ágape Clínica LTDA – Medicina e Segurança do Trabalho, Setor Comercial, 

Sinop/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110053 Nr: 539-12.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o Advogado da parte autora, da designação da Pericia Médica, 

para o dia 28/01/2019, às 15h00min, na Rua das Nogueiras, n° 1115, 

Ágape Clínica LTDA – Medicina e Segurança do Trabalho, Setor Comercial, 

Sinop/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118692 Nr: 2317-80.2017.811.0102

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125

 Autos n. 2317-80.2017.811.0102

Código n. 118692

Vistos, etc.

Trata-se de ação pelo rito ordinário, proposta por JOSUÉ ALVES DE 

OLIVEIRA, em desfavor de DANIELI APARECIDA DA CUNHA, objetivando a 

regulamentação de guarda, visitas e alimentos do filho menor Deivid 

Aparecido da Cunha.

Entre um ato e outro, as partes informaram que transacionaram o objeto da 

presente ação, postulando pela homologação do acordo celebrado (ref. 

76).

Instado, o Parquet manifestou-se favorável à homologação do acordo, 

com a consequente extinção do feito (ref.79).

Com efeito, os direitos do menor se encontram suficientemente 

preservados, razão pela qual, a homologação do acordo é medida que se 

impõe, pois, os termos da transação não são contrários ao direito.

Diante disso, HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo de vontades realizado, pelo que JULGO EXTINTA a 

presente ação, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil, passando a fazer parte 

integrante da presente sentença, o acordo celebrado à ref. 76 por 

preservar suficientemente o interesse das partes, mormente do menor 

envolvido.

Sem custas, uma vez que autora atua sob o pálio da justiça gratuita.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautela.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera/MT, 22 de Novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115459 Nr: 1014-31.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SM, MPdEdMG, MMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9.061-B, 

LEONARDO PERIM DE PAULA - OAB:20587/O

 Autos nº: 1014-31.2017.811.0102

Código nº: 115459

Vistos, etc.

Trata-se de execução de alimentos proposta pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, em substituição legal do menor Miguel Moreira 

Valentin, representado por sua genitora Sonia Moreira em face de 

Anderson Marques Valentin.

 Entre um ato e outro, o requerido informou o cumprimento da obrigação 

alimentar (ref. 30).

Instado, o Ministério Público pugnou pela intimação da genitora do infante, 

a fim de que manifestasse quanto aos comprovantes juntados aos autos, 

com a consequente extinção do feito, ante o pagamento do débito.

Devidamente intimada a manifestar, sendo o silêncio interpretado como 

quitação, a requerente manteve-se inerte, conforme infere-se da certidão 

de ref. 50.

DECIDO.

Considerando os comprovantes de pagamento juntados aos autos, e a 

inércia da requerente, entende-se que à obrigação alimentar imposta no 

título executivo judicial foi devidamente cumprida, pelo que a extinção da 

presente ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente execução de 

alimentos, o que faço com fundamento no artigo 924, inciso II do CPC/2015.

Sem custas a ressarcir, pois a parte autora atua sob o pálio da justiça 

gratuita.

Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios, no 

importe de 10%.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera/MT, 22 de Novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121652 Nr: 641-63.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERNANDES CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ASSMANN - OAB:24590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, TAUAN FIORIN GEBIN - OAB:24.849/O, ZILÁUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4427

 Autos nº: 641-63.2018.811.0102

 Código n°: 121652

Vistos, etc.

Trata-se de ação pelo rito comum proposta por Francisco Fernandes 

Corrêa, em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sorriso – 

Sicredi Celeiro do MT, objetivando o pagamento de indenização por danos 

morais.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram que transacionaram acerca do o 

objeto da ação, nos termos consignados à ref. 34, motivo pelo qual 

postularam pela homologação do acordo com a extinção do feito, na forma 

do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

À ref. 35, a parte autora informou o integral cumprimento do acordo pela 

requerida.

 Vieram os autos conclusos.

É o necessário relatório. DECIDO.

O instrumento do acordo à ref. 34 está em ordem, e, pois, apto a merecer 

homologação.

Considerando a manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO o 

acordo por elas celebrado, pelo que JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil.

Sem custas (art. 90, §3º, CPC).

 Honorários na forma do acordo (ref. 34)

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautela.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 22 de Novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116814 Nr: 1534-88.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIR REOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:MT/17824, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:, MATEUS MENEGON - OAB:11.229-B, 

THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - OAB:OAB/MT 24.888-O

 Autos nº: 11534-88.2017.811.0102

Código n°: 116814

Vistos etc.

Trata-se de ação de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em face de Clair Reolon.

Em audiência de conciliação realizada em 26/09/2018 (ref. 52) o Ministério 

Público transacionou com a parte requerida acerca do objeto da ação, 

onde ficou acordado que: “a parte requerida compromete-se a acostar 

nos autos o CAR da área com a adesão ao Programa de Regularização 

Ambiental no prazo de 05 (cinco) dias. Compromete-se também a realizar 

a doação de10 latas de tinta viária da cor vermelhe 18L a base de resina 

acrílica para sinalização horizontal viária (NBR 11862), à Secretaria de 

Obras de Vera para a execução do projeto ambiental e urbanístico 

denominado “Ciclo Vera”, bem como a realizar a doação de um ar 

condicionado de 9.000 BTUs ao Lar dos Idosos de Vera. Restou ajustado 

que os materiais serão entregues na secretaria e na instituição 

mencionada no prazo de 15 dias, contados da homologação do presente 

acordo, bem como que o termo de entrega será acostado aos autos para 

comprovação do cumprimento”.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

O instrumento do acordo à ref. 52 está em ordem, e, pois, apto a merecer 

homologação.

 Desse modo, considerando a manifestação de vontade das partes, 

HOMOLOGO o acordo por elas celebrado, pelo que JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil.

Deixo de dispor quanto às custas, vez que estas não foram adiantadas 

(art. 18, Lei nº 7.347/1985).

Cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios (artigo 90, 

§2° do CPC).

Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista à parte autora para promover o de 

direito no prazo de 10 (dez) dias. Nada sendo requerido, CERTIFIQUE-SE e 

encaminhem os autos a CAA.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera-MT, 21 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 119615 Nr: 2717-94.2017.811.0102

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA DO LAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HENRIQUETA CORREA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.040,04 (mil e quarenta reais e quatro centavos), de custas processuais 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas Ref. 13. Este 

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 520,02 (quinhentos e vinte 

reais e dois centavos), para recolhimento da guia de Custas e R$ 520,02 

(quinhentos e vinte reais e dois centavos), para fins da guia de Taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Vera, aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126257 Nr: 2821-52.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LATINA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPAMPA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DALLA TORRE 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:PR/55.571, PEDRO GUILHERME KRELING 

VANZELLA - OAB:PR/36.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

conforme provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126260 Nr: 2824-07.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIR MIGUEL SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de INTIMAÇÃO, por meio de guia, emitida no 

Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

conforme provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124172 Nr: 1893-04.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMPA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN WUTZKE, SIGUARDO WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19.010, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753/O, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora, para recolher a guia correspondente às 

diligências complementares efetuadas, no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais), já descontado o depósito inicial de R$ 280,00 (duzentos e oitenta 

reais), cujo numerário deverá ser recolhido mediante guia própria no portal 

eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao), nos 

termos do art. 4º, §3º do Provimento nº 07/2017-CGJ/MT, ou, não sendo 

possível, que a parte entre em contato com a Central de Mandados para 

emissão da guia.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARENÁPOLIS 
 

GABARITO PRELIMINAR 
 
PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO AO CADASTRO DE RESERVA 
DE CONCILIADORES PARA O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 
CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUSC – COMARCA DE ARENÁPOLIS 

 
EDITAL N. 12/2018 - DF 

  
AUTOS N.º 6069 
A Doutora Marina Carlos França, MMª. Juíza de Direito e Diretora do Fórum da Comarca de 
Arenápolis, no uso de suas atribuições legais e, na forma da lei, 
 
1- Torna Público o Gabarito Preliminar do teste seletivo para Cadastro de Reserva ao 
credenciamento de Conciliadores  para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - 
CEJUSC, para o Fórum da Comarca de Arenápolis/MT, realizado no dia 25/11/2018,  abaixo 
relacionado:  
 

01 * 26 B 

02 A 27 D 

03 * 28 B 

04 C 29 A 

05 B 30 B 

06 * 31 D 

07 A 32 E 

08 D 33 C 

09 A 34 E 

10 D 35 D 

11 C 36 E 

12 C 37 E 

13 A 38 E 

14 E 39 C 

15 D 40 A 

16 C 41 C 
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17 A 42 B 

18 A 43 E 

19 D 44 D 

20 E 45 D 

21 C 46 A 

22 A 47 C 

23 E 48 E 

24 E 49 B 

25 A 50 D 

 
*Questão Anulada 
 
2. Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação deste Edital, 
no DJE, quanto:  
a) Ao gabarito preliminar da prova objetiva. 
 
3. Os recursos relativos a este processo seletivo deverão ser dirigidos ao Juiz Diretor do Fórum 
que analisará e decidirá de forma conjunta com a comissão disposta no Edital n. 09/2018-DF.  
 
4. Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão e fundamentação clara, 
objetiva e consistente, conforme dispões o item 10 – 10.3 do Edital n. 09/2018-DF. 
 
5. Se do exame de recursos contra o Gabarito da prova objetiva resultar anulação de questão, a 
pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem 
recorrido. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei.  
 
Eu (Glória de Jesus Pereira Santana) Gestora Geral que digitei.  
 
Arenápolis-MT, 26 de novembro de 2018 

 
  

MARINA CARLOS FRANÇA 
Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARIPUANÂ 

 

 

PORTARIA Nº 19/2018-DF 

 

A Excelentíssima Senhora DAIANE MARILYN VAZ, MMª. Juíza de Direito e Diretora do Foro 

da Comarca de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc. 

 

CONSIDERANDO o recesso Forense, compreendido no período de 20.12.2018 a 06.01.2019, 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º - Responderão no plantão durante o período de recesso, os seguintes servidores conforme 

tabela abaixo: 

 

LOTAÇÃO: GABINETE 

 

Dias Servidor (a) Cargo Telefone Email 

20.12.2018 

A 

06.01.2018 

 

Sonia Aparecida 

Ortega Guerino 

Assessora de 

Gabinete II 

(66) 9 8122 

9012 (Pessoal) 

(66) 9 9660 

8282 (Pessoal) 

sonia.guerino@tjmt.jus.br 

 

 

 

LOTAÇÃO: VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL 

 

Dias Servidor (a) Cargo Telefone Email 

20.12.2018 

A 

23.12.2018 

Vanderlei 

Lizi de 

Oliveira 

Distribuidor (66) 9 8113 

4277 (Pessoal) 

(66) 9 9216 

7663 (Pessoal) 

(66) 9 9958 

4003 

(Plantão) 

ari.unica@tjmt.jus.br 

vanderlei.oliveira@tjmt.jus.br 

24.12.2018 

A 

28.12.2018 

Analice 

Kohler de 

Almeida 

Gestora 

Judiciária 

(66) 9 9238 

3963 (Pessoal) 

(66) 9 9958 

4003 

(Plantão) 

ari.unica@tjmt.jus.br 

analice.almeida@tjmt.jus.br  

29.12.2018 

A 

02.01.2019 

Laura 

Azevedo dos 

Santos 

Técnica 

Judiciária 

(66) 9 9636 

0891 (Pessoal) 

(66) 9 9958 

4003 

(Plantão) 

ari.unica@tjmt.jus.br 

laura.santos@tjmt.jus.br 

03.01.2019 

A 

06.01.2019 

Wesley 

Cabral 

Teixeira 

Técnico 

Judiciário 

(66) 9 9365 

2533 (Pessoal) 

(66) 9 9958 

4003 

(Plantão) 

ari.unica@tjmt.jus.br 

wesley.teixeira@tjmt.jus.br  
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. 

 

LOTAÇÃO: CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO e CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO 

 

Dias Servidor (a) Cargo Telefone Email 

20.12.2018 

A 

06.01.2019 

Carlos Alexandre 

Tiemann 

Gestor 

Geral 

 (66) 9 8462 0390 

(Pessoal) 

aripuana@tjmt.jus.br 

 

 

LOTAÇÃO: CENTRAL DE MANDADOS 

 

Dias Servidor (a) Cargo Telefone Email 

20.12.2018 

A 

25.12.2018 

João Paulo 

Santos de 

Oliveira 

Oficial de 

Justiça 

(66) 9 8429 

0261(Pessoal) 

joao.paulo@tjmt.jus.br  

26.12.2018 

A 

31.12.2018 

Raimundo 

Nonato 

Andrade 

Silva 

 

Oficial 

de 

Justiça 

 

(66) 9 8123 

4870 

(Pessoal) 

(66) 9 8421 

6629 

(Pessoal) 

 

raimundo.silva@tjmt.jus.br  

 

01.01.2019 

A 

06.01.2019 

Zilda 

Peixoto 

Teles 

Oficiala de 

Justiça 

(66) 9 8114 

7036 

(Pessoal) 

(66) 9 8428 

9632 

(Pessoal) 

 

zilda.teles@tjmt.jus.br  

 

Publique-se, Comunique-se e Cumpra-se.  

 

Aripuanã/MT, 23 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

DAIANE MARILYN VAZ 

Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ITAUBA 
 

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DOS JURADOS PARA O ANO DE 2019. 
 

O Doutor JEAN PAULO LEÃO RUFINO, MM. Juiz de Direito e Presidente do Tribunal 
Popular do Júri da Comarca de Itaúba, Estado de Mato Grosso, na forma da Lei, etc... 
 
FAZ SABER, a todos quantos interessar possa que em cumprimento ao artigo 426, do 
Código de Processo Penal (Lei 11.689/08), a lista  DEFINITIVA dos cidadãos abaixo 
relacionados para servirem como membros do corpo de jurados do Egrégio Conselho de 
Sentença do Tribunal do Júri desta Comarca, nas sessões periódicas durante o ano de 2019: 

 
NOMES 
Nelson Hergessell – Auxiliar Técnico em Laboratório. 
Aparecida Pereira Godoi Maria – Zeladora. 
Marlene Aparecida de Jesus – Técnico de Enfermagem. 
Erica Gomes dos Santos – Agente Comunitário de Saúde. 
Sandra Neide Keller – Técnica em Saúde Bucal. 
Valdirene Xavier Pinheiro Santiago – Agente Comunitário de Saúde. 
Ederson Santos Rodrigues – Fiscal Sanitário 
Marcia Mesquita Azevedo – Assistente Técnico Administrativo. 
Danielli dos Santos Sarmento – Agente de Combate a Endemias. 
Crisleide Andrade de Oliveira- Fisioterapeuta. 
Lúcio Morelato – Servidor Público Municipal. 
Elemar Hack - Servidor Público Municipal. 
Ana Paula Tomin da Silva - Servidor Público Municipal. 
Natalino Fernandes dos Santos - Servidor Público Municipal. 
Luiz Adriano da Silva - Servidor Público Municipal. 
Adair Soares Guedes - Servidor Público Municipal. 
Patrícia Kely Jablonski - Servidor Público Municipal. 
Lucas Vieira Meneghel - Servidor Público Municipal. 
Ricardo Nogueira Moraes - Servidor Público Municipal. 
Franciele Guilhen Aluízio Biotto - Servidor Público Municipal. 
Aurea Cavalcante Moraes – Agente Comunitário de Saúde. 
Cely Aranha Borges - Agente Comunitário de Saúde. 
Cibele  Priscila de Freitas - Agente Comunitário de Saúde. 
Edneia Ferreira - Agente Comunitário de Saúde. 
Eva Aparecida Santos Vieira - Agente Comunitário de Saúde. 
Eva Neide Ferreira da Silva – Recepcionista. 
Janaina Oliveira Sussai – Fisioterapeuta. 
Juliana da Cruz Lorca Barriquelo - Agente Comunitário de Saúde. 
Juliano Schilke – Técnico em Informática. 
Mauro da Silva Santos Junior – Educador Físico  
Sandra Aparecida Julião – Técnica de Enfermagem. 
Sueli Jacinto da Silva – Técnica de Enfermagem. 
Valcleci Kovalski Cebrian – Zeladora. 
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Alessandra Apª do Carmo Araujo – Coordenadora do CRAS. 
Alex Aigner de Souza – Psicólogo/CRAS.  
Elena da Silva Guilherme Donato – Secretária Municipal de Assistência Social. 
Gabriela Sasso Andreotto - Assistência Social/SMAS 
Lucineia da Silva de Souza – Operadora do Cadúnico/SMAS. 
Marilza Pereira da Cunha Silva – Secretária Executiva de Conselhos/SMAS. 
Marlei Terezinha de Oliveira – Auxiliar de Cozinha. 
Melania Polulski – Técnico Administrativo. 
Nadir Fátima da Maia Drunm - Cozinheira 
Priscila de Jesus Fonseca Ribeiro – Orientadora Social. 
Rozangela Apª dos Santos – Assistente Social/CRAS 
Silvia Sueko Kanenoo dos Santos – Operadora do Cadúnico/CRAS 
Bruna Maria Procópio Martins Parron – Analista Técnico Administrativo. 
Dilma Aparecida Goncalves Voinaroski – Técnico de Gestão de Projetos. 
Elder Aparecido Vieira de Miranda – Assessor de Gabinete. 
Gilson Parron – Controlador Interno. 
Marta Lucia de Oliveira Araujo – Analista Técnico Administrativo. 
Monalisa de Morais – Agente Administrativo I. 
Rozangela Soares Nascimento – Secretária Municipal de Assistência Social. 
Suelen Andreia Doleys Paulatti – Agente Administrativo I. 
Talita Maria Pereira Marcondes – Professora. 
Viviane Beatriz Morais – Analista Técnico Administrativo. 
Maria Nicácia Souza Ludwig – Professora. 
Geziane Lopes de Souza – Professora. 
Elza Lúcia Silva – Professora. 
Jhonny Luiz Sur – Agente Administrativo. 
Fátima Sabino – Agente Administrativo. 
Leila Pimenta Zaneti – Professora. 
Francisca Marta de Jesus – Professora. 
Franciane Paulatti – Agente Administrativo. 
Marci Angela Cavalcante Moraes – Professora. 
Talita Maria Pereira Marcondes – Professora. 
Julio Cesar de Oliveira – Técnico de Enfermagem. 
Sandra Vieira Nunes – Manicure. 
Sergio Porato – Comerciante. 
Marilson Pereira Aguiar – Montador. 
Neuza Magalhaes Paro – Comerciante. 
Silvia Helena Pires de Moraes da Cruz – Gerente. 
Jocelaine Terezinha Maciel – Comerciante. 
Lucimare da Silva – Vendedora. 
Luiz Carlos Cobos – Comerciante. 
Valdirene Santiago – Vendedora. 
Josiane Maciel  
Luiz Carlos Rafael 
Wagner Dolvan Massaia 
Aline Regina Mayer 
Fabiana Bento de Oliveira 
Kassia Bortolotto Mann 
Jefferson de Oliveira Braga 
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Debora de Matos Dias 
Lucas Morelato 
Cleiton de Souza Rodrigues 
Wanderson Roberto Pinto 
Gesica Ramos Ferreira de Oliveira 
Rafael dos Santos Viais 
Cleusa Maria Dias Pereira Marcondes – Assistente Social. 
Danna Gizela Schorr Spohr – Orientadora Social. 
Maria Helena Spohr Loewenstein – Assistente Social. 
Mariluci Momoli Batistello  - Recepcionista.  
Sebastiana Silva Pereira de Jesua –Psicóloga. 
Simara Jung Matheus – Secretária Adjunta de Assistência Social. 
Suelen Andreia Doleys Paulatti – Contadora. 
Valeria Almeida Ubeda Costa – Zeladora. 
Viviane Beatriz Moraes – Administradora. 
Rosangela Soares Nascimento – Secretária Municipal. 
Miriam Salete Guimarães – Profissional da Educação. 
Vilma F. Borges Clamer – Profissional da Educação. 
Fabio da Silva Viana - Profissional da Educação. 
Izabel Cristina Randoli -  Profissional da Educação. 
Luzitânia Battisti - Profissional da Educação. 
Clarice Gotardo Quichini - Profissional da Educação. 
Arlete Catarina Dambros  - Profissional da Educação. 
Arcílio Garbrecht - Profissional da Educação. 
Camilla Cavasin Andreato – Nutricionista.  
Gilvan Ferreira Barbosa - Profissional da Educação. 
Pedro Antônio Gonçalves Voinaroski – Gerente de Negócio. 
Antonio Vinicius Piovezan – Gerente de Negócio. 
Daniel Lima Schiochet – Assistente de Negócio. 
Paulo Henrique de Souza Korte – Assistente Administrativo. 
Adriana Aparecida de Lima – Caixa. 
Micael Robson Gonçalves – Assistente de Atendimento. 
Andre Felipe Cardoso – Assistente de Atendimento. 
Josivaldo Guedes Carrara  
Maria Helena Pimentel Cravo 
João Guedes Carrara 
Sidney Ribeiro dos Santos 
Graziely Cristina de Oliveira Kolakowski 
José Ribeiro Vinha Filho 
Luciana Carrara Gonçalves 
José Bento Dias Pereira 
Silvio Luiz Silva 
Roque Carrara 

  
Art. 426 do código de processo penal . 
(...) 
§ 2º Juntamente com a lista, serão transcritos os arts. 436 a 446 deste Código. 
Da Função do Jurado 
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Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores 
de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade. (Alterado pela L-011.689-2008) 
 
§ 1º Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em 
razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou 
grau de instrução. 
§ 2º A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) 
salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. 
 
Art. 437. Estão isentos do serviço do júri: (Alterado pela L-011.689-2008) I - o Presidente 
da República e os Ministros de Estado; (Acrescentado pela L-011.689-2008) 
 
II - os Governadores e seus respectivos Secretários; 
III - os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras 
Distrital e Municipais; 
IV - os Prefeitos Municipais; 
V - os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública; 
VI - os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; 
VII - as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública; 
VIII - os militares em serviço ativo; 
IX - os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa; 
X - aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento. 
 
Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, 
filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, 
sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o 
serviço imposto. (Alterado pela L-011.689-2008) 
 
Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante, 
estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de crime 
comum, até o julgamento definitivo. (Alterado pela L-011.689-2008) 
Parágrafo único - A lista geral, publicada em novembro de cada ano, poderá ser alterada de 
ofício, ou em virtude de reclamação de qualquer do povo, até à publicação definitiva, na 
segunda quinzena de dezembro, com recurso, dentro de 20 (vinte) dias, para a superior 
instância, sem efeito suspensivo. 
 
Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, 
preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante 
concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou 
remoção voluntária. (Alterado pela L-011.689-2008) 
 
Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que 
comparecer à sessão do júri. (Alterado pela L-011.689-2008) 
 
Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a 
sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente será aplicada multa de 1 (um) a 
10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. 
(Alterado pela L-011.689-2008) 
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Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado 
e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos 
jurados. (Alterado pela L-011.689-2008) obs.dji.grau.4: Julgamento; Multa (s) 
 
§ 1º - O jurado incorrerá em multa pelo simples fato do não-comparecimento, 
independentemente de ato do presidente ou termo especial.  
§ 2º - Somente serão aceitas as escusas apresentadas até o momento da chamada dos jurados 
e fundadas em motivo relevante, devidamente comprovado. 
§ 3º - Incorrerá na multa de um salário mínimo o jurado que, tendo comparecido, se retirar 
antes de dispensado pelo presidente, observado o disposto no § 1º, parte final. obs.dji.grau.4: 
Jurados; Multa (s) § 4º - Sob pena de responsabilidade, o presidente só relevará as multas 
em que incorrerem os jurados faltosos, se estes, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, após o 
encerramento da sessão periódica, oferecerem prova de justificado impedimento. 
 
Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, 
consignada na ata dos trabalhos. (Alterado pela L-011.689-2008) Parágrafo único - Sem 
prejuízo da cobrança imediata das multas, será remetida cópia das certidões à autoridade 
fiscal competente para a inscrição da dívida. (Acrescentado pela L-011.689-2008) 
 
Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável 
criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes togados. (Alterado pela L-
011.689-2008) 
 
§ 1º - Nos Estados e Territórios, serão escolhidos como suplentes, dentre os sorteados, os 
jurados residentes na cidade ou vila ou até a distância de 20 (vinte) quilômetros. 
§ 2º - Os nomes dos suplentes serão consignados na ata, seguindo-se a respectiva notificação 
para comparecimento. 
§ 3º - Os jurados ou suplentes que não comparecerem ou forem dispensados de servir na 
sessão periódica serão, desde logo, havidos como sorteados para a seguinte. 
§ 4º - Sorteados os suplentes, os jurados substituídos não mais serão admitidos a funcionar 
durante a sessão periódica. 
 
Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às 
dispensas, faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 
deste Código. (Alterado pela L-011.689-2008). 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será fixado 
no átrio do Fórum local e publicado na forma da lei, para as eventuais impugnações que 
possam interessar.  
 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Itaúba, Estado de Mato Grosso, aos 27 dias do 
mês de novembro de 2018. Eu (Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira), Gestora 
Judiciária Substituta.  
 
 
Jean Paulo Leão Rufino 
Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do Júri 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE MATUPÁ 
 
 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA LISTA GERAL DOS JURADOS 
 

 
A Doutora SUELEN BARIZON, M.Mª. Juíza de Direito da Vara Única  da Comarca de Matupá, 
Estado de Mato Grosso, na forma da Lei, etc. 
 
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, tornando 
público, nos termos do artigo 425 e seguintes do CPP, a LISTA GERAL DE JURADOS PARA O 
ANO DE 2019.  

 
Obedecendo ao disposto no artigo 426 § 2º segue transcrito os arts. 436 a 446 do CPP. 
 
Art. 436.  O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 
(dezoito) anos de notória idoneidade. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 
 
§ 1o  Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de 
cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. 
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) 
§ 2o  A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários 
mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. (Incluído pela Lei nº 
11.689, de 2008) 
 
Art. 437.  Estão isentos do serviço do júri: (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 
 
I – o Presidente da República e os Ministros de Estado; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) 
II – os Governadores e seus respectivos Secretários; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) 
III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras Distrital e 
Municipais; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) 
IV – os Prefeitos Municipais; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) 
V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública; (Incluído pela Lei nº 
11.689, de 2008) 
VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; (Incluído pela 
Lei nº 11.689, de 2008) 
VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 
2008) 
VIII – os militares em serviço ativo; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) 
IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa; (Incluído pela Lei nº 
11.689, de 2008) 
X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 
2008) 
 
Art. 438.  A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará 
no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não 
prestar o serviço imposto. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 
§ 1o  Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, 
assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no 
Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) 
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§ 2o  O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)Art. 439.  O exercício efetivo da função de jurado 
constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão 
especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 
2008) 
        
Art. 440.  Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, preferência, em 
igualdade de condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou 
função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. (Redação dada 
pela Lei nº 11.689, de 2008) 
        
Art. 441.  Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer 
à sessão do júri. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 
        
Art. 442.  Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou 
retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários 
mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. (Redação dada pela Lei nº 
11.689, de 2008) 
         
Art. 443.  Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e 
apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados. 
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 
        
Art. 444.  O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, consignada na 
ata dos trabalhos. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 
         
Art. 445.  O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente 
nos mesmos termos em que o são os juízes togados. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 
         
Art. 446.  Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, 
faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código. (Redação 
dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 
 

1 ANTONIA WERICA GALVÃO COSTA POSTO BANDEIRANTE 
2 ADEILSON TEJADA DA SILVA BOM FUTURO 
3 ADEMOR SOUZA CABRAL AMAGGI 
4 ADRIANA DAYANA ROSSI MACHADO 
5 ADRIANA DE SOUSA SILVA FRIALTO 
6 ADRIANA OLIVEIRA GOMES FERLA BRADESCO 
7 AILTON DE ALENCAR MARTINS POSTO TREVÃO 
8 ALDAIR ROBERTO MILESKI BOM FUTURO 
9 ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA FRIALTO 

10 ANA PAULA LIMA PEREIRA FRIALTO 
11 ANA VALERIA SILVESTRE HOSPITAL SANTA LUZIA 
12 ANDRESSA MARA BEE BOM FUTURO 
13 ANGELA FERREIRA DE MORAIS MACHADO 
14 ANTONIO FRANCELINO DE SOUZA MACHADO 
15 ANTONIO MILTON LIMA GOMES FRIALTO 
16 AROLDO BATISTA CORREIA BOM FUTURO 
17 BARBARA FRIGERI ARGUS 
18 BRAZ ROSA DOS SANTOS BOM FUTURO 
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19 BRUNA BRAMBILLA FRIALTO 
20 CILENE MARIA DOS SANTOS SILVA MACHADO 
21 CLAUDINEI MAGALHAES PONTEL BOM FUTURO 
22 CLEIDE CIPRIANO PEREIRA MACHADO 
23 CLOVIS PAZIM SANCHES MACHADO 
24 CRISTIANO MARTINS BOM FUTURO 
25 CRISTINA MARIA ARAUJO POSTO BANDEIRANTE 
26 DAIANE BECKER ARGUS 
27 DANIELA FERNANDA DE COSTA COZER FRIALTO 
28 DANIELE JULIA STEFENON FRIALTO 
29 DEBORA JOSE DA SILVA FRIALTO 
30 DEUSELITA LUIS PEREIRA MACHADO 
31 DIOGO TENEDINI SURIANO POSTO TREVÃO 
32 DIOMAR DOS SANTOS SILVA MACHADO 
33 DIONATHAN MARQUES DOS SANTOS FRIALTO 
34 EDMAR CARVALHO DE OLIVEIRA FRIALTO 
35 EDUARDO HENRIQUE RIBEIRO MENDES BOM FUTURO 
36 ELESSANDRA NONATA DA SILVA BOM FUTURO 
37 ELIANE DA SILVA MUTZ MACHADO 
38 ELIANE SCHMITZ FRIALTO 
39 ELIEZER FERREIRA DA SILVA BOM FUTURO 
40 ELINEIDE ARAUJO SILVA POSTO BANDEIRANTE 
41 ENIO CARLOS SOARES DA SILVA POSTO TREVÃO 
42 EPITACIA BARBOSA RIBEIRO BRADESCO 
43 ERIKA MUNIZ DAIMA FRIALTO 
44 ESIO SILVA LEITE MACHADO 
45 ESTER MELO DE SOUZA MACHADO 
46 EVANDRO RENATO ARANDA FRIALTO 
47 EVERALDO SANTINO DA SILVA POSTO TREVÃO 
48 FABINEI SILVERIO DOS SANTOS MACHADO 
49 FANIA AP. FERREIRA PEREIRA BUENO CONTEC 
50 FERNANDO TIMOUTY DA SILVA TOURO POSTO BANDEIRANTE 
51 FLAVIO DE LIMA FERREIRA BOM FUTURO 
52 FRANCIELI FERNANDA SCHMIDT BOM FUTURO 
53 FRANCIELLI CARDOSO FRIALTO 
54 FRANCINALDO DA SILVA EVANGELISTA FRIALTO 
55 FRANCISCA PAULA G. DO NASCIMENTO MACHADO 
56 FRANCISCO MATEUS DA SILVA MACHADO 
57 FRANCISCO SOARES DE SOUSA MACHADO 
58 GABRIEL DA SILVA BEZERRA FRIALTO 
59 GEOVANI REZENDE DE OLIVEIRA FRIALTO 
60 GEYSA NAYARA DE SOUZA FABRI POSTO TREVÃO 
61 GIANCLEITON MOREIRA BOM FUTURO 
62 GILMAR XAVIER DE SOUSA POSTO TREVÃO 
63 GILNEI ALVES BUENO CONTEC 
64 GILVANDRO ALVES BUENO CONTEC 
65 GIOVANE SCHMITZ WEBLER BOM FUTURO 
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66 GIRNEI ANTONIO BRAGANHOL CAIXA 
67 GISLAN RODRIGUES QUINTO MACHADO 
68 GUGGNER GOMES DORTA POSTO TREVÃO 
69 GUSTAVO ALVES FERNANDES BOM FUTURO 
70 GUSTAVO JOSE CARVALHO ZAGON POSTO TREVÃO 
71 IARA VIEIRA ALMEIDA HOSPITAL SANTA LUZIA 
72 IEDA MARIA FREESE BOM FUTURO 
73 INACIO PESAMOSCA BOM FUTURO 
74 IVO SOARES DA SILVA POSTO TREVÃO 
75 IZAMARA SILVA CARVALHO ARGUS 
76 JEFERSON BRUNO ROSA VAZ MACHADO 
77 JEFFERSON CEZAR PALHANO BOM FUTURO 
78 JESSICA LETICIA PEREIRA DA SILVA DIAS MACHADO 
79 JOAO ARAUJO GOMES BOM FUTURO 
80 JOICE DE AMORIM DA CONCEICAO MACHADO 
81 JOICIANE PAIVA NERES FRIALTO 
82 JONILSON TEIXEIRA DA SILVA BOM FUTURO 
83 JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA BOM FUTURO 
84 JOSE HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS BOM FUTURO 
85 JOSI BARBOSA RAMOS MACHADO 
86 JULIANI CRISTINA DE SOUZA BRADESCO 
87 JUNIO ALVES RIBEIRO MACHADO 
88 JUSCILEIDE MARQUES AROUCHE MACHADO 
89 JUSSELHA SCHNEIDER RODRIGUES MACHADO 
90 KACIANO BOTELHO BOM FUTURO 
91 KEILIANE DA SILVA POSTO BANDEIRANTE 
92 KEILY DAYANE MACHADO DA SILVA FRIALTO 
93 KELLY CRISTINE DE OLIVEIRA POSTO TREVÃO 
94 KELORYN BRANDAO CZECHOWSKI POSTO TREVÃO 
95 LEANDRO ARAUJO SILVA BOM FUTURO 
96 LEIDIANE NUNES SIQUEIRA MACHADO 
97 LEILA ADRIANA LIMBERGER RIBEIRO CAIXA 
98 LETICIA BARBOSA F. DE A. MENDES BOM FUTURO 
99 LUCAS FERREIRA VILLACA BRADESCO 

100 LUCIANA DE OLIVEIRA LUCAS FRIALTO 
101 LUCIANA DE SOUZA SONEMBERG MACHADO 
102 LUCIANA PINHO DO CARMO MORAES FRIALTO 
103 LUIZ DICEZARI FARIAS BOM FUTURO 
104 MARCIA RAQUEL MIRANDA DOS SANTOS POSTO BANDEIRANTE 
105 MARIA ALINE DE CARVALHO FERREIRA ARGUS 
106 MARIA EDUARDA AMORIM CAMPANHOLI AMAGGI 
107 MATHEUS OLIVEIRA DE ANDRADE MACHADO 
108 MAURICIO ANDRADE LIMA ARGUS 
109 MICHELE GLENDA DE BORBA ARGUS 
110 MOACIR DO AMARAL BOM FUTURO 
111 NEIDIVALDO CLAUDIO MARTINS MACHADO 
112 NEULI MARIA SEHN SALDANHA FRIALTO 
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113 NILCIVAN PEREIRA DA SILVA SANTOS FRIALTO 
114 PATRICK TIAGO ESTACIO DA SILVA AMAGGI 
115 PAULO CEZAR TOLOTTI DE SOUSA BOM FUTURO 
116 PAULO HENRIQUE SOUSA COSMO FRIALTO 
117 PAULO HENRIQUE VOLTOLINI DE SOUZA MACHADO 
118 PRISCILA SANTOS VIANA PEIXER POSTO BANDEIRANTE 
119 PRISCILLA MELLO DE BUCCO FERRO POSTO BANDEIRANTE 
120 RAFAEL DONIZETI CORDEIRO FRIALTO 
121 RAFAEL JHONES OLIVEIRA PAES MACHADO 
122 RAIMUNDO COSTA SANTANA BOM FUTURO 
123 RAIMUNDO GONCALVES FERREIRA BOM FUTURO 
124 RAQUEL LIMA SOARES MACHADO 
125 RENAN DE OLIVEIRA FRANCO BOM FUTURO 
126 RENATA FATIGA ALVES ARGUS 
127 ROBSON BAUER SCHEFFER BOM FUTURO 
128 ROGERIO GERSTBERGER BRADESCO 
129 ROSELAINE RAFAELA DA SILVA ROBALDO BOM FUTURO 
130 RUBENS COELHO DAMASCENO POSTO TREVÃO 
131 RUTHE MARTHA EUFRASIO MACHADO 
132 SANSAO CARDOSO BARBOSA AMAGGI 
133 SIDMAR MARTINELLI FARIA CAIXA 
134 SIMONE OCCAI BOM FUTURO 
135 SIMONE VITOR DA SILVA MACHADO 
136 SIVALDO FERREIRA DA SILVA BOM FUTURO 
137 TAIS SILVA RAMOS MACHADO 
138 TALISSON DE SOUZA FRIALTO 
139 THIAGO VICTOR SILVA SAMPAIO CONTEC 
140 TIAGO CORREIA SILVA BOM FUTURO 
141 VALDECIR DE MELO SANTOS POSTO TREVÃO 
142 VALDEIR JOSE DA COSTA MACHADO 
143 VALDEKREI CARVALHO FERREIRA POSTO TREVÃO 
144 VALDIMAR JOSE DA SILVA BOM FUTURO 
145 VANDERLEI LOCH AMAGGI 
146 VERA LUCIA SUSSAI FRIALTO 
147 VOLNEI JOSE KAMINSKI MACHADO 
148 WAXISLON GOMES DOS SANTOS BOM FUTURO 
149 WELITON SOUZA DE OLIVEIRA MACHADO 
150 WELTON JOSE BOM FUTURO 
151 WILLIAN DA CONCEICAO CRUZ MACHADO 
152 WILLIANS ALVES GUIMARAES AMAGGI 

 
 

                                 
Matupá - MT, 27 de novembro de 2018. 

 
 

SUELEN BARIZON 
Juíza de Direito 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE POCONÉ 
 

EDITAL N.º 007/2018/DF 
 

A Excelentíssima Senhora Doutora Kátia Rodrigues Oliveira, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 
Comarca de Poconé/MT, no uso de suas atribuições legais, 
 
Considerando o disposto no Provimento n.º 6/2014/CM, disponibilizado no Diário da Justiça 
Eletrônico – MT n.º 9.255, de 13.03.2014, com as alterações ocorridas por meio do Provimento n.º 
13/2014/CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT n.º 9.296, de 16.05.2014, 
Considerando o Provimento n.º 3/2018, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT n.º 
10.255, de 14.05.2018, 
Torna público, para ciência dos interessados, a abertura de processo seletivo com a finalidade de 
credenciamento e cadastro reserva de pessoas físicas nas áreas de Assistência Social e Psicologia, 
cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 Constitui objeto do presente certame o credenciamento de Pessoa Física para atuar nas áreas 

de Assistência Social e Psicologia na Vara/Comarca de Poconé. 
 
2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO: 
 
2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases: 
 
a) divulgação do edital; 
b) inscrição dos interessados; 
c) análise da documentação e do currículo; 
d) divulgação dos interessados. 
 
3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente na Central de Administração do Fórum da 
Comarca, localizado à Avenida Dom Aquino, nº 372, centro em Poconé/MT, a partir do Dia 
01/12/2018 a 20/12/2018, das 12hs à 19hs, considerando-se como extemporânea e sem validade 
qualquer inscrição feita fora desse período. 
 
4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO 
 
4.1. São requisitos para o credenciamento de Assistentes Sociais e Psicólogos de que trata o 
Provimento 6/2014/CM: 
 

I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo; 
II. Ser maior de vinte e um (21) anos; 
III. Não possuir antecedentes criminais; 
IV. Ser bacharel em Serviço Social e/ou Psicologia, por instituição devidamente reconhecida 

pelo Ministério da Educação, e com registro no Conselho Regional na respectiva área 
profissional; 

 
5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
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5.1. O requerimento (Anexo I), a ser protocolado na (unidade judiciária), deverá estar instruído 
com as seguintes peças: 
 

a) ficha cadastral - Anexo II; 
b) declaração acerca da veracidade das informações prestadas e de pleno conhecimento e 

concordância com os termos deste edital, sob as penas da lei - Anexo III; 
c) declaração de relação de parentesco – Anexo IV; 
d) documentação indicada no subitem 5.2. 

 
5.2. Com o requerimento, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos: 
 
I - cópia autenticada da Carteira de Identidade; 
II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
III - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e Federal; 
IV - cópia autenticada do diploma de curso superior; 
V - cópia autenticada dos títulos que venham a ser apresentados; 
VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à profissão do candidato; 
VII - atestado de sanidade física e mental; 
VIII - declaração de parentesco (Anexo IV); 
IX - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas neste 
Provimento; 
X - duas fotografias 3x4 recentes. 
 
6. DA ANÁLISE DE CURRÍCULO PROFISSIONAL 
 
6.1. A primeira etapa do processo de seleção dos candidatos inscritos será realizada por meio de 
análise de currículo, efetuado pela Diretoria do Fórum da Comarca de Poconé, sendo a nota 
composta da seguinte forma: 
 
6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano de exercício, não podendo 
exceder o total de 2 (dois) pontos. 
 
6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis décimos) de ponto a cada ano de 
exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos. 
 
6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 6.1.1, poderá ser 
aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2. 
 
6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título de graduação 
requerido para o credenciamento, contados da forma seguinte: 
 

a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica de credenciamento, são 
atribuídos 3 (três) pontos; 

b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 

c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de credenciamento, são 
atribuídos 2 (dois) pontos; 

d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto; 

e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, na área específica 
de credenciamento, é atribuído 1(um) ponto; 
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f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que não seja na 
área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) de ponto; 

g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto. 

 
6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) pontos 
previstos. 
 
6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, não se admitindo 
a concessão de dilação de prazo para esse fim.  
 
6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma estabelecidos neste edital. 
 
6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será priorizado aquele que tiver: 
 

a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei n.º 10.741/2003; 
b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440, do Decreto-Lei 

3.689/41, Código de Processo Penal; 
c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme dispõe o subitem 6.1.2; 
d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 6.1.3 deste Edital. 

 
6.3. Os Interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital, das condições gerais e 
particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento 
impeditivo do seu adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse sentido. 
 
6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que atenderem as exigências 
deste edital e do Provimento n.º 6/2014/CM. 
 
7. DO CREDENCIAMENTO 
 
7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do 
Provimento 6/2014/CM. 
 
7.2. O prazo de validade do Processo Seletivo de que trata este edital terá validade de 02 (dois) anos, 
podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, que se dará automaticamente, contado o 
prazo da data de sua homologação. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às normativas especificadas pelo 
Provimento n.º 6/2014/CM,  disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT n.º 9.255, de 
13/3/2014. 
 
8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos. 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o presente edital. 
 
Poconé, 22 de outubro de 2018. 

 
 

Kátia Rodrigues Oliveira 
Juíza de Direito – Diretora do Foro 
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ANEXO I 

 
EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 
COMARCA DE ________________________/MT. 
 
 
 
 
      _______________________________________, nacionalidade, 
portador do CPF n.º____________ e RG n.º ______________, residente e domiciliado(a) 
____________________________________________________________________, vem 
requerer a sua inscrição para o credenciamento de 
__________________________________________________________________ (indicar 
a especialidade do serviço e unidade jurisdicional onde pretende prestá-lo), juntando, para 
tanto, os documentos exigidos no artigo 4º do Provimento 6/2014/CM. 
      Declaro, outrossim, e sob as penas da lei, que as 
informações aqui prestadas são verdadeiras. 

 
                                          _______________, ____ de _____________de 2018.  

 
 
 

                                          _______________________________  
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ANEXO II 

 
FICHA CADASTRAL  

 
Observação: A ficha cadastral deverá acompanhar o Requerimento de Inscrição. 
 

DADOS PESSOAIS  
Nome: Data de Nascimento: 

 
RG: Órgão Expedidor: CPF: Sexo: (  )F  (  )M 

 
Título de Eleitor: 
 

Zona: Seção: 

Estado Civil: Profissão: Registro no Conselho 
Regional: 
Nº: 

Registro na Previdência Social: PIS/PASEP: 
 

Filiação 
Pai: 
Mãe: 
Endereço Residencial: 
 
e-mail: 
 

Telefone Residencial Telefone Comercial 
 

FORMAÇÃO ESCOLAR 
Nome da entidade que concluiu o curso superior 
 
Curso 
 

Data de Conclusão Cidade UF 
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ANEXO III 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

                                                ____________________________________, nacionalidade, 
portador do CPF n.º________________ e RG n.º ________________, declaro que tomei 
conhecimento do inteiro teor do Edital n.º _____/2018/DF e do Provimento n.º 
6/2014/CM, relativo ao processo de habilitação destinado ao credenciamento de 
profissionais na área de Psicologia e Serviço Social para prestação de serviços no 
Fórum da Vara/Comarca de ________________________, e que concordo com as regras 
estabelecidas e que são verdadeiras todas as informações por mim fornecidas. 

 
 
 

________, ___ de ___________de 2018. 
 
 
 
 

_______________________________  
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ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 

 
NOME DO CANDIDATO(A) : 
 

CPF: RG: CÔNJUGE: 
   
 

PAI: MÃE: 
  
 
COMARCA A SER CREDENCIADO(A):  
 

 
POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE, 
ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS DE 
DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO NO PODER JUDICIÁRIO?  
 

 
 (      ) SIM                                             (      ) NÃO  
 

NOME DO PARENTE CARGO RELAÇÃO DE 
PARENTESCO SETOR 

    
    
    
    
 

POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE PENAL, CIVIL E 
ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO A SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, RESOLUÇÃO Nº 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEUS ENUNCIADOS 
ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 

 
DATA ASSINATURA 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE  PORTO ALEGRE DO NORTE 
 

EDITAL Nº 04/2018-DF 
  

  
O Dr. Daniel de Sousa Campos, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Porto 
Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições, etc... 

 
TORNA público o resultado do Processo Seletivo para Juiz Leigo nesta Comarca, conforme 
relação dos candidatos abaixo listados em ordem de classificação; 
 

 
 

Classificação Nº 
Inscrição 

Candidato(a) NPO NPPS NF Resultado 

001 003 Matheus Roos 8,0 8,5 8,37 Aprovado 
002 005 Sâmala Neto Barbosa 8,5 8,0 8,12 Classifica

do 
003 009 João Paulo Vinha Bittar 7,5 8,0 7,87 Classifica

do 
004 002 Antônio Porphírio Pinto dos 

Santos 
6,0 7,5 7,12 Classifica

do 
005 006 Larissa da Silva Carneiro 6,5 7,0 6,87 Classifica

do 
006 008 Thamilles Wilma Vaz da Silva 

Szareski 
- - - Desclassif

icado 
 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 
 
Porto Alegre do Norte, 27 de novembro de 2018. 

 
 

Daniel de Sousa Campos 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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